ZAPISNIK
32. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
31. siječnja 2008.

ZAPISNIK
32. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 31. siječnja 2008. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 20 sati
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira
Bilić; Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan Friščić;
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; Boris Mikšić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; Joško
Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić
Vukičević; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor
Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Davor Šuker; Dragutin
Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Željko Brebrić; mr.sc.;
dr.sc. Jasmina Havranek i Dragutin Štiglić.
Nazočan zamjenik gradske zastupnice: Ivica Perković.

Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba; Slavko Kojić - član Gradskog poglavarstva i
pročelnik Gradskog ureda za financije; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za
područje uprave; 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; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; mr.sc. Slavko
Dakić - pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; 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; Ivica Fanjek pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog
ureda za katastar i geodetske poslove; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu
spomenika kulture i prirode; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Stipe Zeba - šef Kabineta Gradonačelnika;
Velimir Hlevnjak - pomoćnik pročelnika Ureda gradonačelnika; Davorka Pejnović -
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zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; Zdravka Ramljak - zamjenica
pročelnika Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Tihomir Tonković
- zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Božidar Merlin zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; dr.sc. Stipan Matoš - pomoćnik pročelnika
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za katastar
i geodetske poslove; Ranko Šehtel - pomoćnik pročelnika Gradskog zavoda za prostorno
uređenje; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak;
Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Mario Pilaš - predsjednik Vijeća
Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi
Zagreb - istok; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša
Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Dragan Korolija Marinić predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske
četvrti Gornja Dubrava; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava;
Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Andreja Kralj - predsjednica
Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske
četvrti Podsljeme; Žarko Vučak - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Brezovica; Zagrebački
holding d.o.o.: Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj
Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Ljiljana Mrđa - voditeljica
Podružnice Stanogradnja; Marijan Ožanić - voditelj Podružnice Tehnološki park Zagreb;
Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje sportskim objektima; Stjepan
Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački
električni tramvaj; dr.sc. Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj
Podružnice Zrinjevac; Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ljudevit
Gračanin - zamjenjuje voditelja Podružnice Autobusni kolodvor; Ivica Knežević - zamjenjuje
voditelja Podružnice Čistoća; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Tržnice Zagreb; Danica
Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Boško Matković - direktor
Zračne luke Zagreb; Miljenko Bartulović - član Uprave Vodoprivreda d.d.; Luigj Daka predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba; Mujaga Mehić - zamjenik
predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; dr.sc. Veselin Simović predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Giovanni Mucciacciaro predstavnik talijanske nacionalne manjine Grada Zagreba; Sanja Zoričić Tabaković predstavnica židovske nacionalne manjine Grada Zagreba; mr.sc. Irena Trauber Jurić - 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 je sjednici nazočan 41 (naknadno je evidentirano 48 gradskih zastupnika) od
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.

Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Željko Brebrić, dr.sc. Jasmina
Havranek i Dragutin Štiglić te Ivo Jelušić, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Davor
Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, a na sjednici ga
zamjenjuje Božidar Merlin, mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za
gospodarstvo a na sjednici ga zamjenjuje Davorka Pejnović, Marijan Maras, pročelnik Ureda
gradonačelnika a na sjednici ga zamjenjuje Stipe Zeba i Ninoslava Zeković, pročelnica
Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada a na sjednici ju zamjenjuje
Zdravka Ramljak.

Zakašnjenje je najavio gradski zastupnik dr.sc. Ivo Josipović.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 32. sjednicu.

Predsjednica obavještava gradske zastupnike da je gospođa Katarina Fuček dostavila
obavijest da je prihvatila obnašanje dužnosti koja je prema zakonu nespojiva s dužnošću
gradskog zastupnika, a Hrvatska demokratska zajednica dostavila je 22. siječnja 2008.
obavijest da će predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a biti Danira Bilić.
Čestita gospođi Daniri Bilić i želi joj uspješan rad.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 31. sjednice Gradske skupštine
Grada Zagreba održane 20. prosinca 2007.

-

Gradski su zastupnici primili:
uz poziv za sjednicu od 18. siječnja 2008. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke te rokovnik sjednica radnih tijela;

4
-
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-

-

uz dopis dopunske dostave od 22. siječnja 2008. prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga
reda novom točkom 28. s tim u vezi točka 28. postaje točka 29. prijedloga dnevnoga reda,
prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 30. pa točke od 29. do 38.
postaju točke od 31. do 40. prijedloga dnevnoga reda, prijedloge za dopunu prijedloga
dnevnoga reda novim točkama od 41. do 50. pa točke od 39. do 41. postaju točke od 51.
do 53. prijedloga dnevnoga reda, prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom
podtočkom m) točke 51., novi prijedlog dnevnog reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela
i pregled dostavljenih materijala za 32. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema
točkama dnevnoga reda i datumima dostave;
uz dopis dopunske dostave od 23. siječnja 2008. prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga
reda novom točkom 1. i 2. pa točke od 1. do 53. postaju točke od 3. do 55. prijedloga
dnevnoga reda, novi prijedlog dnevnog reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela i novi
pregled dostavljenih materijala za 32. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema
točkama dnevnoga reda i datumima dostave;
uz dopis dopunske dostave od 28. siječnja 2008. za točku 21. Zaključak o podnošenju
amandmana na Konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Ilica Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva, Konačni prijedlog Odluke o
donošenju Detaljnog plana uređenja Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska Gundulićeva na CD-u, Elaborat "Konzervatorska podloga za DPU bloka Gundulićeva Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska" na CD-u, Skica geneze projekta od
anketnog natječaja do Konačnog prijedloga i Amandman gradskog zastupnika gospodina
Jurice Meića na Konačni prijedlog, izvješća radnih tijela za točke od 3. do 30. i točke od
33. do 52. prijedloga dnevnog reda, Zapisnik 31. sjednice Gradske skupštine Grada
Zagreba održane 20. prosinca 2007., pregled postavljenih pitanja i danih prijedloga
gradskih zastupnika na 31. sjednici 20. prosinca 2007. i primljenih odgovora i novi
pregled dostavljenih materijala za 32. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema
točkama dnevnoga reda i datumima dostave;
uz dopis dopunske dostave od 30. siječnja 2008. za točku 4. Zaključak o podnošenju
amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Jankomir - Prisavišće", amandmane na Konačni prijedlog odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja "Jankomir - Prisavišće" što ih je podnio Klub gradskih
zastupnika HDZ-a i HSLS-a (3 amandmana) i Zaključak Gradskog poglavarstva o
očitovanju na amandmane Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Konačni
prijedlog, za točku 7. Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja Vukomerec, za točku 8. Zaključak o podnošenju
amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Blato
- jug, za točku 9. Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jankomir - Malešnica", amandmane na Konačni
prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jankomir - Malešnica" što ih
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je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (3 amandmana) i Zaključak
Gradskog poglavarstva o očitovanju na amandmane Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a na Konačni prijedlog, za točku 10. Zaključak o podnošenju amandmana na
Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Čulinečka - zapad, za
točku 11. Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja "Kruge", za točku 12. Zaključak o podnošenju amandmana
na Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Resnik III, za
točku 13. Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Gajišće jug, za točku 14. Zaključak o podnošenju
amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
Sesvetska Selnica - jug, Amandman na Konačni prijedlog odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Sesvetska Selnica - jug što ga je podnio Klub gradskih
zastupnika HDZ-a i HSLS-a i Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na
Amandman Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Konačni prijedlog, za točku
15. Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Selčina sjever, za točku 16. Zaključak o podnošenju
amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Savska - Šarengradska - jug", za točku 19. Zaključak o podnošenju amandmana na
Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Ulica grada Gospića - sjeveroistok, za točku 20. Zaključak o podnošenju
amandmana na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvete - sjever, Amandman na Konačni
prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana
uređenja Gospodarske zone Sesvete - sjever što ga je podnio Klub gradskih zastupnika
HDZ-a i HSLS-a i Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na Amandman Kluba
gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a na Konačni prijedlog, za točku 21. Zaključak o
podnošenju amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana
uređenja Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva i Zaključak
Gradskog poglavarstva o očitovanju na Amandman gradskog zastupnika Jurice Meića na
Konačni prijedlog, izvješća radnih tijela za točku 4., točke od 7. do 16. i točke od 19. do
21. prijedloga dnevnog reda, odgovore na pitanja gradskih zastupnika i novi pregled
dostavljenih materijala za 32. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama
dnevnoga reda i datumima dostave.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava da je Gradsko poglavarstvo povuklo Konačni prijedlog Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Zona Ciglana - Sesvete što je predložen u točki 3. prijedloga
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dnevnog reda. S tim u vezi točke od 4. do 55. postaju točke od 3. do 54. prijedloga dnevnog
reda.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća

Dnevni red
1. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju
mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka
2. a) Prijedlog zaključka o razrješenju potpredsjednice Gradske skupštine Grada
Zagreba
b) Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jankomir Prisavišće"
4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Degidovec
5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "PETLJA
LUČKO - JUG"
6. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vukomerec
7. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Blato - jug
8. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jankomir Malešnica"
9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Čulinečka zapad
10. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Kruge"
11. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Resnik III
12. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gajišće jug
13. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sesvetska
Selnica - jug
14. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Selčina sjever
15. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savska Šarengradska - jug"
16. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja "Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna
Filipovića"
17. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja "Petlja Lučko - sjever"

7
18. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Ulica grada Gospića - sjeveroistok
19. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvete - sjever
20. Konačni prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Ilica Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva
21. Strategija neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru
(PIFC) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključivanju na komunalnu
infrastrukturu
24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi
26. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja prijevoza
pokojnika putem koncesije
28. Prijedlog odluke o promjeni naziva ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA
ZAGREBA u ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"
29. Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na
području Grada Zagreba u 2008.
30. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 14. međunarodnim
natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale u disciplini glasovir
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske
baštine 2008.
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 5. međunarodnim
natjecanjem mladih pijanista "Zlatko Grgošević"
31. Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Upravno vijeće Regionalne energetske
agencije Sjeverozapadne Hrvatske
32. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb
33. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u
kulturi
34. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava
Lisinskog
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne
dvorane Vatroslava Lisinskog
35. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bukovac"
36. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Maksimir"
37. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić
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38. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Leptir"
39. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sesvete"
40. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vedri dani"
41. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac"
42. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost"
43. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Srednjaci"
44. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Jabuka"
45. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Kolibri"
46. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunce"
47. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trnsko"
48. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vjeverica"
49. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zapruđe"
50. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grigora Viteza
51. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Botinec"
52. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Graditeljske tehničke škole
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Centra za dopisno
obrazovanje
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Treće
ekonomske škole
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Selska
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma graditeljskih struka
g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole dr. Ante Starčevića
h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole za balet i ritmiku
i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole braće Radić
j) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Čučerje
k) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Rapska
l) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Izidora Kršnjavoga
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m) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Zapruđe
53. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne
bolnice za plućne bolesti
54. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za
zdravstvenu njegu u kući

Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red.

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 16 gradskih
zastupnika.
Gradski zastupnik gospodin Boris Mikšić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada
Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s povećanjem radnih mjesta u proizvodnji.
Podsjeća da je Zagreb bio jedan od najvećih proizvodnih centara u bivšoj Jugoslaviji, a
također i u jugoistočnoj Europi s dugom tradicijom proizvodnje novih tehnologija,
konkurentnih tvornica i sustava ali nažalost posljednjih godina postaje više manje
veletrgovački centar a proizvodnja odumire iako je bitna za budućnost i njoj su najbolje
plaćena radna mjesta. Što Poglavarstvo namjerava konkretno učiniti da se poveća broj radnih
mjesta u proizvodnji da nove generacije imaju ovdje šansu ostvariti svoj hrvatski san? Što
planira u preostalih godinu i pol svojeg mandata učiniti za budućnost ovog grada u podizanju
proizvodnje i novih tehnologija?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da umjesto
obilaženja kockarnica Las Vegasa svoje dragocjeno vrijeme upotrijebi na organizaciju ciljanih
posjeta velikim sustavima koji mogu donijeti kvalitetna radna mjesta, Toyotama ovog svijeta,
Microsoftima, kompanijama koje dobro plaćaju.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje govori
kao čovjek s Peščenice, najradničkije i najveće proizvodnje uz crvenu Trešnjevku u vrijeme
bivšeg sustava s 3,4% industrijske proizvodnje u državi i s 11,8% industrije u Gradu, te 69
tisuća zaposlenih.
Jedan dio industrije devedesetih poharala je pretvorba i privatizacija, nestala je
Prvomajska, nestala je Tvornica papira, nestalo je puno tvrtki na Radničkoj. Tržišna utakmica
je diktirala tempo i jedino što se moglo na razvalinama tog zatečenog stanja s obzirom da je
Zagreb dandanas jaki centar strojogradnje i elektroindustrije učinilo se s Gredeljom i
Končarom u hrvatskom konzorciju. Napravljeno je 70 tramvaja i novih 70 su započeli prije 10
dana. To je zagrebački projekt, hrvatski projekt Crotram. Naši tramvaji sada probno voze u
Helsinkiju i nadam se da će uskoro probno voziti i u drugim europskim metropolama.
Zadaća Gradskog poglavarstva je utjecati na to da sve one poslove koji se financiraju
iz proračuna i preko javno-privatnog partnerstva rade prestižne tvrtke koje u tržišnoj utakmici
mogu pobijediti na javnim nadmetanjima, kao što je to uspio Crotram.
Odgovara na prijedlog u vezi s putovanjem u Las Vegas. Hrvatska bratska zajednica
pozvala ga je na svoju Skupštinu. Nije posjećivao kockarnice, jer nikada ne kocka. Nema
sreće u kocki zbog jednostavnog razloga, jer se kaže da pamet ne kocka, pa on to ne radi.
U svezi s budućim projektima Gradskog poglavarstva odgovara da su jučer kupili
nekretnine Gredelja za 88 milijuna eura a poduzeće seli u Vukomerec krajem ove, odnosno
početkom iduće godine. Na kupljenoj lokaciji izgradit će se grad u gradu koji će oplemeniti ne
samo potkovu već će biti i početak istinskog projekta Zagreba na Savi.
Jednim dijelom se slaže s tvrdnjom da ima dosta trgovačkih centara i da Grad Zagreb
dijelom podsjeća na veletrgovački centar. Spriječili su da i tih 15 hektara između
Branimirove, Strojarske, Ulice grada Vukovara i Trga Stjepana Radića ne dođe u ruke
špekulanata, kao što su spasili i Zagrepčanku.
Gradski zastupnik gospodin Boris Mikšić traži daljnja objašnjenja i pita kako se
namjerava riješiti da se mladim ljudima koji imaju smisla za nove tehnologije omogući da se
dokažu ovdje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. Sustav
stipendiranja nadarenih mladih ljudi omogućuje da ih se veže da ostanu u Zagrebu i da budu
nositelji novog hightecha, zagrebačkog i hrvatskog. Grad Zagreb sukladno svojoj veličini,
mogućnostima i obvezama ulaže jako puno. Ponosan je na to jer će ti mladi ljudi danas biti u
prestižnim zagrebačkim a sutra europskim tvrtkama, jer ćemo za godinu i pol, dvije biti u
Europi. Tada će oni demonstrirati ono što s našeg današnjeg stajališta biti space shuttle. Mora
se učiniti sve da mlade nadarene zagrebačke đake i studente, prije svega studente na
prestižnim zagrebačkim fakultetima koji su u razini europskih univerziteta zadrže na
domaćem terenu. Zagreb ne namjerava nikada preuzimati ulogu poduzetnika, već im treba biti
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istinska logistika te stimulirati znanje i ulaganje u znanje, a to je razvoj hightech i nove
tehnologije.
Gradski zastupnik gospodin Josip Petrač pita Gradsko poglavarstvo u svezi s
provedbom Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u
razdoblju od 2007. do 2010. godine s obzirom da je u području "Mobilnost, pristupačnost i
stanovanje" pod točkom 5. predviđeno "osiguranje besplatnog parkiranja za osobe s
invaliditetom na svim parkirališnim mjestima u Gradu Zagrebu". To traži u ime udruga
invalida jer je parkiranje u I. zoni vremenski ograničeno, a osobe s invaliditetom su teško
pokretne pa im dolasku do parking sata i odlasku od njega vrijeme istekne i ne mogu ništa
obaviti. Moli da se to provede što prije.
Gospodin dr.sc. Stipan Matoš, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
odgovara da traže najbolje rješenje koje bi zadovoljilo spomenutu obvezu iz Strategije.
Razmišlja se o tome bi li se dalje obilježavalo posebna mjesta za invalide ako im se dopusti
parkiranje na svim ili dijelu drugih mjesta. Zajedno s udrugama invalida nastojat će da se
postigne optimalan odnos između obilježenih mjesta i mjesta na kojima će biti dopušteno
besplatno parkiranje. To se može vrlo brzo očekivati.
Gradski zastupnik gospodin Josip Petrač traži daljnje objašnjenje jer smatra da ne bi
trebalo ukidati posebno obilježena parkirna mjesta za osobe s invaliditetom koje koriste
invalidska kolica i nemaju šanse parkirati na ostalim mjestima budući da im treba širi prostor
za otvaranje vrata i za transfer iz kolica u automobil i obrnuto.
Osobe s invaliditetom koje ne koriste kolica mogu parkirati na svim ostalim slobodnim
parkirališnim mjestima.
Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Miroslav Rožić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića u vezi s Centralnim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u
Zagrebu na koliko je godina dana koncesija koncesionaru, koliko je koštala njegova izgradnja
do sada a koliko ukupno, te koliko je koncesionar do sada od Grada Zagreba primio sredstava
na ime naknade, a posebno prošle godine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se radi o najvećoj
ekološkoj investiciji u povijesti moderne Hrvatske i da nema nikakvih razloga da svi gradski
zastupnici ne dobiju tražene podatke. Odgovor će u pisanom obliku pripremiti Gradski ured
za gospodarstvo.
Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži daljnje objašnjenje i traži i
podatak o tome tko je potpisao ugovor o visini naknade te kada je potpisan, kako se ne bi
prebacivala odgovornost na ovu ili onu vlast.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponavlja da će gradski
zastupnik dobiti odgovor u pisanom obliku.
Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića i Gradsko poglavarstvo hoće li se smanjiti cijena usluga Čistoće? Smatra da
bi to trebali učiniti čim prije, jer je u 2007. godini zaživio Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost, koji tretira određene vrste otpada kao što je ambalažni otpad, otpadne gume,
baterije, akumulatori, električki i elektronički uređaji i oprema i još neke vrste otpada. Fond
zajedno sa svojim koncesionarima omogućuje građanima da za spomenuti otpad dobiju
prijevoz, skladištenje i obradu što nije potpuno besplatno, jer su građani platili prilikom
kupnje tih proizvoda.
Predlaže da Podružnica Čistoća na uplatnici upiše brojeve telefona tvrtki koje odvoze
pojedine vrste otpada i lokacije na kojima se mogu predati pojedine vrste otpada. Sve je to
radi edukacije građana i smanjivanja količine otpada, ali i radi racionalnog poslovanja te nižih
cijena usluge odvoza smeća za građane Zagreba.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić slaže se s prijedlogom a čuli su
ga gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. i drugi
predstavnici Holdinga, koji su na sjednici. Odgovara da su na sjednici GSV-a razmatrali i
pitanja poskupljenja komunalnih usluga. Dogovoreno je da se u roku od mjesec dana izradi
analiza razloga poskupljenja, moguće uštede i nakon toga će se vidjeti što i kako dalje.
Jučer je nakon sjednice Gradskog poglavarstva rekao kako se može doći do ušteda.
Pola od povišice od 6% je 3% što iznosi otprilike 130 milijuna kuna i ako Gradsko
poglavarstvo još toliko uštedi neće biti poskupljenja, ali treba zasukati rukave da se uštede
naprave a sindikati koji štite radnike, njihove plaće i materijalna primanja moraju isto stegnuti
remen.
Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić traži daljnje objašnjenje s obzirom da je
Čistoća poskupila u 2006. i 2007. pa u 2008. za 18% plus 13% kada je u potpunosti zaživjelo
djelovanje spomenutog fonda. Također bi trebalo vidjeti koja količina otpada je bila prije
nego što je počeo raditi Fond te koje se uštede mogu sada napraviti i da se za te iznose smanji
cijena usluge Čistoće građanima.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić daje daljnje objašnjenje i govori
da se na spomenutoj sjednici GSV-a ispričao poslodavcima i sindikatima zašto nisu u tom
tijelu raspravljali prije poskupljenja. Uvjerili su ga da je Vijeće potrošača tijelo koje o tome
treba raspravljati što je i učinjeno. Grad Zagreb je jedni grad u Hrvatskoj koji ima uređenu
deponiju i jedini koji je napravio pročistač otpadnih voda. U ekološki standard uloženo je više
nego što su to učinili svi gradovi i županije u državi zajedno. To košta i to je na žalost cijena,
ali će upotrijebiti sve svoje snage kako bi za mjesec dana došli do zajedničkih rješenja.
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Na sastanku u ministarstvu u svezi s poskupljenjima bio je gospodin Slobodan
Ljubičić. On je želio biti prisutan u zgradi Gradskog poglavarstva u vrijeme sindikalnog
prosvjeda pred zgradom, kako bi mogao s njima razgovarati da su oni to željeli.
Gradska zastupnica gospođa Margareta Mađerić smatra da je nedopustiva
Gradonačelnikova izjava da oni koji ne mogu plaćati komunalne usluge, dakle živjeti u
Zagrebu moraju odseliti.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića hoće li još jednom
razmisliti o smanjenju cijena komunalnih usluga, te je li Grad otkada je poskupio odvoz
smeća i glomaznog otpada, postao čišći i jesu li Zagrepčani dobili kvalitetniju uslugu vode,
prijevoza i parkiranja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je svašta u životu
doživio za svoje 53 godine i ništa ga više ne može iznenaditi. Nikada nije rekao da idu iz
Zagreba oni koji ne mogu. Ne zna tko je to rekao, pa one koji su to napisali poziva da objave
njegovu izjavu autentično. Poziva se na minimalnu korektnost jednih prema drugima. Za
izjave koje mu se pripisuju govori da su ispod pojasa, to je nisko. Kada se prosvjedovalo u
Galjufovoj rekao je da oni koji žele imati mir i svoju ulicu i igrati u njoj badmintom da odu u
Zagorje i kupe si komad zemlje, naprave vikendicu, ulicu, teren i da se igraju. To što je tada
rekao potpisuje i danas, jer to nije ničija privatna ulica već je to ulica u korist svih građana.
Građane ne seli iz grada već radi obrnuto djelujući sa strankom kojoj je na čelu približavajući
rubni dio gradu i kako bi ovih 130 tisuća stanovnika koji nemaju odvodnju i 60 tisuća koji
nemaju vodu postali građani prvog reda.
Jasno je da će usluge biti bolje. Sada je u prometu 71. novi tramvaj. Njihov je vijek 25
do 35 godina. Usluga će biti još kvalitetnija kada se napravi i pusti u promet još 70 tramvaja.
Kada je u pitanju voda i odvodnja, nije pitanje hoće li voda biti bolja. Ona ne može
biti bolja, jer je jedna od najkvalitetnijih u Europi i zdravstveno je ispravna za piće, već je
pitanje hoće li u Mlinovima imati za pet godina vodu u slavini.
Da ne bi dirali stečena socijalna prava najsocijalnijeg grada u Hrvatskoj u ovom dijelu
Europe, da bi zadržali i poboljšali komunalni standard, ekološki standard i prometni standard
Zagrepčana morali su posegnuti za najnepopularnijom mjerom a to su poskupljenja. Na
sjednici GSV-a će za mjesec dana vidjeti mogu li zajedno sa sindikatima i poslodavcima nešto
učiniti da se to promijeni.
Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić govori da danas neće spominjati privilegirane
prijatelje koji dobivaju milijunske poslove mimo natječaja ali pita gospodina Slobodana
Ljubičića, predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. je li točno da je objavljen
natječaj za prodaju 40% tvrtke Zagreb-plakat koja će imati monopol i je li objavljene ponude
sam otvarao bez nazočnosti ponuđača? S obzirom da se radi o milijunskom iznosu pita je li to
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protuzakonito te zašto Grad prodaje tako profitabilnu tvrtku koja po procjeni donosi godišnju
zaradu od 200 milijuna kuna, a prodaje se za 109 milijuna?
Gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
odgovara da je Zagrebački holding raspisao natječaj za prodaju manjinskog 49% udjela u
firmi Zagreb-plakat d.o.o. na temelju jedne od skupštinskih odluka. Nije sam otvarao ponude,
niti je vidio tko ih je otvarao. Bilo je za to imenovano povjerenstvo. Mnoge stvari koje se
saznaju iz novina nisu točne. Procjena da Zagreb-plakat d.o.o. donosi 200 milijuna kuna je
potpuno kriva. Grad Zagreb je dosad prihodovao godišnje oko 3 milijuna, a s provedbom
natječaja prihodovat će godišnje 3 puta po 3 milijuna. Dakle 9 milijuna kuna imat će samo
naknadu od vlastite firme, jer je i nadalje Grad Zagreb vlasnik 51% Zagreb-plakata d.o.o.
Cijena je vrhunska i više nego što su očekivali, jer je početna cijena bila 55 milijuna kuna, a
dobili su ponudu na 110 milijuna kuna. Misli da je to najbolje odrađen posao u Gradu
Zagrebu. Tim stopama kojima je išao Grad Zagreb išli su i drugi europski gradovi prije 30,
40, 50 ili više godina kada se taj biznis počeo razvijati a ostalo što piše u novinama su
ordinarne laži.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i poziva
gospođu Asju Bebić da odmah obavijesti Odjel gospodarskog kriminala zagrebačke policije i
Državno odvjetništvo o podijeljenim poslovima prijateljima, pa neka institucije pravne države
rade svoj posao, a ne ulica.
Što se tiče Zagreb-plakata d.o.o. ima apsolutno povjerenje u predsjednika Uprave Holdinga.
Ispada da nije dobro da su pobijedili na javnom međunarodnom natječaju oni koji su platili 30
milijuna kuna više od drugih. Do njega dolaze prigovori da su ih ucijenili. Onima koji su
izgubili na natječaju poručuje da, ako su prekršeni procedura i zakon neka to prijave legalnim
institucijama. Nema tu ništa ispod ni iznad stola.
Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja prvo u vezi s
privilegiranim prijateljima. Zna da se istražuje preko 100 izravnih pogodbi, ona je govorila o
milijunskim poslovima što su stolice u Lisinskom, rasvjeta Domovinskog mosta, kiosci na
Kvatriću, žičare i ne zna sve što je bilo.
Gospodinu Ljubičiću govori da je doista pročitala, ne zna je li to demantirao, da je
rekao "što se tiče otvaranja ponuda možda smo pogriješili što smo ponude otvorili bez
nazočnosti ponuđača".
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić moli da se olako ne sipaju iz
rukava laži ili da se govori na osnovi podataka i u pisanom obliku.
Inzistira da se za gradsku razinu dadu podaci o nabavama u Zagrebačkom holdingu
d.o.o. i u Poglavarstvu i kako je do njih došlo.
Napominje da se izravno ugovaranje ne može napraviti bez suglasnosti Ureda za javnu
nabavu.
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Gospodin Slobodan Ljubičić, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.
dopunjuje odgovor gospođi Asji Bebić te tvrdi da nije rekao spomenutu rečenicu u kojoj se i
nije radilo o javnoj nabavi, već o prodaji imovine pa su pravila drukčija. Sva tri ponuđača u
natječaju udovoljila su jedinom kriteriju iz tendera a to je bila cijena. Istražit će se i ako
institucije države idućih dana ne pokucaju na njihova vrata, on će podnijet protiv samog sebe
kaznenu prijavu tako da ih prisili da dođu i da istraže taj slučaj do kraja.
Gradski zastupnik gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića koliko je Grad Zagreb zadužen u apsolutnom iznosu, a koliko u relativnim
odnosima prema bruto društvenom proizvodu ostvarenom na području grada, odnosno prema
gradskom proračunu?
Predlaže Gradskom poglavarstvu da uvede praksu, prethodne komunikacije s
nevladinim organizacijama i udrugama civilnog društva, čiji su članovi društveno angažirani
sugrađani koji žele i imaju pravo znati o čemu se radi ali mogu i dobro posredovati između
Poglavarstva i javnosti s jedne strane a s druge ta komunikacija može sasvim sigurno otkloniti
dio nesporazuma i stvoriti ugodniju atmosferu u kojoj će se problemi rješavati na obostrano
zadovoljstvo kako onih koji predlažu tako i građana u ime kojih i za koje se rješavaju.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić slaže se s time da treba
komunicirati bolje i da treba prevenirati nesporazume. Na tom tragu i on uči. Svi uče. Sigurno
ima prostora da tako djeluju u budućnosti.
Što se tiče zaduženja Grada Zagreba, ponovno odgovara kao i kod pročistača. S ove
govornice čuo je da je Grad bankrotirao, da je pred kolapsom, da se gasi. To negira i
najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Grad Zagreb nije više zadužen nego bilo koji grad u Republici Hrvatskoj. To odmah
potpisuje bez obzira na brojke koje će dobiti. Može biti samo nešto manje zadužen, ali s
obzirom da se radi o osjetljivoj materiji podaci moraju biti točni do lipe.
Gradski zastupnik gospodin Pero Hrgović predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću da se poduzmu izvanredne mjere za zamjenu azbestno-cementnih
i vodovodnih cijevi od lijevanog željeza, kojih u Gradu ima oko 200 km i koje su
kancerogene. Redovna zamjena 65 km cijevi koju će ove godine učiniti Grad je nedovoljna.
Predlaže odgodu svih projekata sekundarnog javnog značaja kao što je izgradnja sportskih,
kulturnih i ostalih objekata, a sva raspoloživa sredstva da se ulože u zamjenu vodovodnih
cijevi što je sada od primarnog javnog interesa.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića u vezi sa prostornim
uvjetima rada Policijske postaje u Sesvetama. Gradska četvrt Sesvete se u zadnjih dvadesetak
godina povećala više od 5 puta kako po broju stanovnika tako i po broju kaznenih djela.
Objekti policijske postaje ostali su nepromijenjeni i ne zadovoljavaju više ni u kojem slučaju
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potrebe kako djelatnika tako ni građana Sesveta. Što Grad Zagreb namjerava poduzeti s tim u
vezi?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić potvrđuje da je Grad Zagreb
posljednjih 8 godina podinvestirao svoju kapitalnu komunalnu infrastrukturu. Činjenica je da
su ranije vlasti koje su bile u Gradu Zagrebu ali i ove demokratske u posljednjih 18 godina
zaboravile na to. Točno je da je to prioritet ove gradske uprave i točno je da su 90 milijuna
eura od 300 milijuna eura koje su emitirali na londonskoj burzi plus 60 od kredita EBRD-a,
dakle 150 milijuna eura predvidjeli u idućih 3 godine od 2008. do 2011. da se izrade nove
instalacije i zamijeni oko 300 kilometara stare infrastrukture.
Godine 2000. naslijedili su u Gradu Zagrebu oko 26, 27% stanovnika koji nisu imali
odvodnju a sada je to 15, 16%. Naslijedili su 15% ljudi koji nisu imali vodu a sada je to 8%.
U projektu za idućih 10 godina između 800 i 900 milijuna eura uložit će se u to da bi
svi imali vodu i odvodnju u svom stanu i da bi rekonstruirali oko 2,5 tisuća kilometara cijevi,
novih i zamijenili stare. Oni će ga sigurno započeti ove godine i do 2011. ide taj projekt pa
ako budu 2009. izabrani ponovno, onda će nastaviti, a ako bude netko drugi izabran neće
moći natrag jer će to biti prioritet svake razumne gradske vlasti.
Odgovara na pitanje u vezi sa sigurnošću u Sesvetama, koje će se za godinu dvije
povećati još za 15-20 tisuća ljudi. To će biti 4, 5 grad po veličini u Hrvatskoj. Već je pledirao,
a o tome su razgovarali i na sjednici Predsjedništva Gradske skupštine da o pitanju sigurnosti
bude posebna sjednica Skupštine prije ljeta povodom izvješća o stanju sigurnosti u Gradu
Zagrebu.
Još uvijek s ponosom može reći a vjeruje da tako misle i gradski zastupnici, bez obzira
na sve što se ponekad događa i ekscese koji se događaju, da se sigurnost u Gradu Zagrebu
piše velikim slovima. Obišao je puno europskih metropola, ali još na sreću možemo sigurnost
pisati velikim slovima.
Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Josip Kereta pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića u vezi s gradnjom benzinske pumpe u Zapruđu, u zoni M1 mješovita namjena s pretežitim stambenim dijelom. Stanarima Balokovićeve ulice oduzima se
pola parkinga. Petsto metara od mjesta na kojem se radi ova benzinska pumpa nalaze se dvije
benzinske u Držićevoj, a samo pedeset metara dalje jedna je u Šišićevoj ulici. Zbog
stanovnika koji već nekoliko dana protestiraju predlaže da se zaustavi gradnja te benzinske
pumpe, provjeri usklađenost dozvole, ukoliko ju investitor ima, s važećim GUP-om, odnosno
pita ga ima li drugo rješenje za probleme parkiranja tih stanovnika Zagreba, ili je i njima ista
poruka ukoliko im se to ne sviđa da nađu neki drugi grad?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je jedino rješenje
alternativni parking za građane. Za izgradnju benzinske crpke INA ima sve papire i dozvole
prema ugovoru, koji je naslijedio, potpisanom prije 10 godina između INE i Grada, a Grad se
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obvezao naći rješenje za 8-9 lokacija benzinskih crpki. Nitko ne voli smrad, naftu i benzin
ispred prozora. Razgovarali su s ljudima i s predstavnicima Vijeća gradske četvrti kako bi se
našla alternativna lokacija za parking. To će biti realizirano.
Gradski zastupnik gospodin Tomislav Babić podsjeća da je na prošloj sjednici
postavljeno pitanje gradskih groblja, konkretno groblja u Brezovici što je izazvalo lavinu
ostalih pitanja na tom području počevši od Jakuševca, preko Odre, Svete Klare, Brezovice,
Štrpeta i na kraju Lučkog. Tri od tih groblja više nemaju mjesta za ukop, pa bi ih trebalo
proširiti. Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića hoće li se, kada i
koliko odvojiti novaca za proširenje tih groblja, jer prostora ima samo treba otkupiti zemljište.
Uz to, radno je vrijeme četvorice zaposlenih, jer je sve centralizirano, od 8-16 sati što ne
odgovara običajima ljudi u tom kraju da sprovode obavljaju u poslijepodnevnim satima.
Predlaže da mu Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovori kada i
kako će se graditi škole na Kajzerici i u Trnskom?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u vezi s pitanjem o grobljima u
Novom Zagrebu odgovara da je to pitanje elementranog dostojanstva ljudi. Život treba pisati
radno vrijeme i program, a ne obrnuto. Prema tome to su za njega tehničke stvari koje
gospođa Ljerka Ćosić i njeni suradnici moraju riješiti. Također poziva Zagrebački holding
d.o.o. i Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet da riješe pitanje u vezi s proširivanjem groblja. Siguran je da će
već na sljedećoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba moći izvijestiti da je to
napravljeno.
U odgovoru na prijedlog u vezi sa školom na Kajzerici navodi da su našli parcelu i
gradit će se škola čim se riješe papiri. Gospodin Pavle Kalinić o tome može više reći. U vezi
sa izgradnjom škole u Trnskom reći će nešto više na idućoj sjednici.
Gospodin Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport
odgovara da su na Kajzerici promijenili lokaciju i uzeli drugu preko puta URIHO-a. Radi se o
20 tisuća kvadrata za školu za 720 učenika, plus vrtić. Uz to su u pregovorima s francuskom i
njemačkom ambasadom da se napravi škola za 150 djece koja bi osnovnoškolski program
pohađala na hrvatskom, francuskom i njemačkom jeziku. Nisu se uspjeli još dogovoriti, jer
inzistiraju da bude onoliko učenika koliko je propisano prema važećim hrvatskim zakonima i
da se to odnosi i na djecu koja su njemački ili francuski državljani. Prema tome nada se da bi
najkasnije do kraja 2009. tamo trebala biti škola s pripadajućim igralištima kapaciteta za 720
djece hrvatskog programa i za 150 djece francuskih i njemačkih diplomata koji žive u
Zagrebu te onih hrvatskih državljana koji su zainteresirani da njihova djeca polaze te škole.
Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin Šain pita Gradonačelnika
Grada Zagreba gospodina Milana Bandića zašto se ne koriste projekti izgradnje mostova
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preko Save u vezi s projektom izgradnje hidroelektrana. Projekt o izgradnji četiri elektrane
koji je ugrađen u vodoprivrednu osnovu bio je prezentiran i gradskim zastupnicima. Takva
izgradnja bila bi 50% jeftinija. Podsjeća Gradonačelnika na to kako je njegova prethodnica
gradila i ugovarala Domovinski most.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić navodi da je, kada je 2000.
preuzeo dužnost gradonačelnika Grada Zagreba, zatekao sporazum što su ga potpisali
gradonačelnica, direktor Hrvatske elektroprivrede i direktor Hrvatskih voda o projektu
Zagreba na Savi. Nada se da će za puno projekata koje su s Vladom posljednjih 4, 5 godina
pokrenuli konačno naći zajednički jezik. Radi se o projektu ne samo od zagrebačkog već i od
hrvatskog interesa koji Zagreb vraća na kartu europskih metropola, pozicionira ga tamo gdje
treba biti.
U ovoj Skupštini još zveči da je on najjače zastupao tezu da se napravi Domovinski
most a ne samo vodonosnik preko Save. To se napravilo 2002. pod njegovom palicom.
Najavljuje odgovor u pisanom obliku.
Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin Šain traži daljnje objašnjenje
i zanima ju koliko će koštati mostovi od kojih je za jedan lokacijska dozvola već odobrena a u
proceduri je za drugi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nije Svevišnji da
zna koliko će nešto koštati. U tržišnoj utakmici će se točno znati iznos koliko će nešto koštati.
Kada se bude raspisao natječaj i izlicitiraju se cijene onda će gradska zastupnica dobiti punu
informaciju.
Gradski zastupnik gospodin Jurica Meić postavlja pitanje Gradskom poglavarstvu u
vezi s benzinskom crpkom u Zapruđu. Bio je prekjučer tamo i razgovarao s građanima koji
opravdano negoduju. Smatra da se mora poštovati dokumente, odnosno pravomoćne
građevinske dozvole.
Moli da mu se dostavi dokument temeljem kojeg je ta pumpa tamo nastala i tko ga je
potpisao jer prema njegovim podacima to datira iz vremena prije 2000. Moli pisani odgovor.
Daje prijedlog Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi sa
stadionom Bejzbol kluba Zagreb u Središću. Stadion je nastao u drugoj polovici devedesetih
bez potrebnih papira. Početkom ove godine tamo se pojavila grupa ljudi koja je započela
geomehaničke radove radi pripreme izgradnje zgrade. Predlaže da se klubu osigura
alternativna lokacija za njihov montažni objekt koji se lagano može preseliti. Idealno bi to
bilo istočno od Bundeka na dijelu zelene površine koja je i predviđena za rekreaciju.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić navodi da su prije godinu dana
bili u Balokovićevoj ulici gospodin Stipan Matoš, on, direktor INE, predstavnici građana i
predstavnici Vijeća gradske četvrti. Točno je da svi papiri postoje, da je sve lege artis. Ugovor
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koji je potpisan između INE i Grada 98. ili 99. godine može dobiti kod tajnika Gradskog
poglavarstva gospodina Vidoja Buluma. Prema tom ugovoru koji je potpisan godinu dana
prije nego što će oni 2000. doći u poziciju da upravljaju Gradom, obvezuje se Grad Zagreb
pronaći 10 ili 12 lokacija za benzinske crpke na temelju poslovne suradnje između INE i
Grada. To su morali poštivati. Na žalost riješili su pola toga, a pola još nisu. Jedna od tih crpki
je došla ljudima pod prozor. Ono što mogu napraviti je da im riješe rezervno parkiralište i
prime ih sljedeći tjedan na razgovor te nastojati da se koliko se može smiri situacija.
Odgovara na prijedlog u vezi s Bejzbol klubom. Jučer su imali sastanak s
predstavnicima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Podružnicom Zagrebačkog
holdinga d.o.o. Podružnice Upravljanje športskim objektima i Gradskog ureda za imovinskopravne poslove i imovinu Grada. Grad je prije 20 godina preuzeo športske objekte.
Katastrofalno je stanje korištenja sportskih terena i dvorana. Bejzbol stadion je ilegalno nastao
u Središću. Ni gradski zastupnici, ni on kao gradonačelnik ne smiju zagovarati da ilegalno
stanje traje do vječnosti. Moraju riješiti problem da zadovolje zajedničke potrebe ljudi na tom
području. Dobro je da Zagreb ima bejzbol igralište ali su Zagrebu prioritetniji škola i vrtić.
Trebalo bi smjestiti i jedno i drugo. Pokušat će legalizirati bejzbol na postojećoj lokaciji.
Volio bi da se ne traže rješenja post festum. Kada bi Bejzbol klubu ispostavili fakturu za
ilegalno korištenja prostora, pitanje bi li oni to Gradu platili. To je javna gradska površina sa
svom komunalnom infrastrukturom. Bilo tko da je to koristio pod krinkom i dobrog bejzbol
kluba imao je određene koristi od toga.
Gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića kada će se sustavno početi rješavati problem crtanja grafita po
fasadama jer građani odvajaju novac za njihovo uređenje. Dobio je razglednicu jednog
sugrađana koja se odnosi na grafitere koji su u Zagrebu postali vlast pa to potvrđuju čak i
potpisima na obnovljenoj fasati "Kaj nam pak moreju". Riječ je o Fijanovoj ulici i to je
učinjeno 15. siječnja napisom "Jači smo od zabrane". Čak se govori o tome da dolaze kao
vanjski turisti koji kod nas šaraju fasade, jer to drugdje ne mogu raditi.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se u slučaju
kao što je detaljan plan uređenja Cvjetnog trga, koji je na dnevnom redu današnje sjednice i u
budućim slučajevima prilikom donošenja urbanističkih planova zbog različitih stajališta
struke i građana angažira međunarodno tj. inozemno stručno povjerenstvo urbanista,
arhitekata i ostalih stručnjaka u izradi planova kako bi gradski zastupnici i građani dobili
neovisno mišljenje i da se takvog stajališta pridržavaju kod donošenja odluka. Misli da bi ovaj
njegov prijedlog trebali danas prihvatiti i povući ovaj detaljan plan a ubuduće takve prijepore
rješavati na taj način.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da već i zagrebački
vrapci na krovu pjevaju da je Grad Zagreb po derutnim fasadama i po grafitima među 35
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europskih metropola otprilike otraga na 34. ili 35. mjestu i da su najveći problem grada ne
samo grafiti već i fasade. Gospodin Slobodan Ljubičić, nakon nedavnog boravka u Pragu,
rekao je da će za mjesec dana zajedno s Gradskim uredom za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet ponuditi prijedlog
obnove dvjestotinjak fasada u Donjem i Gornjem gradu.
Kada su u pitanju grafiti i grafiteri ili urbana gerila kako je zovu, ne vrijeđajući nikoga,
misli da se radi o bolesnim umovima, koji se uredno zabavljaju pored naših očiju i pored
naših propisa takvi kakvi jesu, i naše policije i naših komunalnih redara. Bez izmjene
određenih zakona i sankcija neće se ništa riješiti. Policija je u suradnji s Vijećem Gradske
četvrti Donji grad poduzela određene mjere. Kažu da ne treba sada o tome pričati, već će o
tome javnost biti uskoro obaviještena. Smatra da treba najoštrije sankcionirati grafitere sve do
zabilježbe u imovinu roditelja ako su to učinili maloljetnici.
U vezi s prijedlogom koji se odnosi na urbanističke planove smatra da je bilo dovoljno
vremena, pameti, dovoljno domaće struke da se daju odgovori na pitanja onih koji su htjeli
čuti struku. Ljudi su to učinili pošteno i korektno i prilikom donošenja GUP-a i prilikom
današnjih urbanističkih i detaljnih planova, pa onda i svih radnji koje slijede za lokacijsku i
građevinsku dozvolu. Prema tome, neće ništa pomoći međunarodna ekspertiza i struka, koja je
glede obnove donjogradskih blokova, rješenja prometa u mirovanju i niveliranja prosječne
visine u blokovima dala svoje odgovore na ta pitanja prije 20 godina. Ništa se u ovoj zemlji i
u ovom gradu nije napravilo značajno a da netko nije bio protiv i da netko nije štajgao i neće
ni ubuduće. Nije farizej, nije naivan i savjest mu je čista, a duša mirna. Struka je rekla svoje
kroz studije koje su platili. Proceduru i zakon su poštivali, a na gradskim zastupnicima je
danas da odluče. Ono o čemu se danas raspravlja u vezi s tim blokom bilo je na dnevnom redu
1974., kada je bio napravljen detaljan plan za cijeli Donji grad i od njega se odustalo pod
pritiskom. Prošle su 34 godine, a da se ništa nije napravilo. Hoće li se sada napraviti ili će se
čekati još 10, 15, 20 godina to zavisi od današnje odluke gradskih zastupnika.
Gradska zastupnica gospođa Ljiljana Klašnja pita pročelnika Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet gospodina Davora Jelavića hoće li se i kada rekonstruirati prometna infrastruktura
zapadnog dijela Novog Zagreba oko rotora, Remetinec, Lanište, Blato jer se tamo gradi
Arena, ali je veliki problem s prometom pa građani negoduju. Bilo je govora o denivelaciji
rotora, pa moli u vezi s time odgovor.
Pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru Jelaviću predlaže da se napravi
pješački prijelaz u Ulici grada Vukovara kod Ministarstva unutarnjih poslova. Naime, mnogi
djelatnici Ministarstva i ostali građani tamo prelaze Vukovarsku, provlače se kroz živicu i
preko tramvajske pruge. Moli odgovor u pisanom obliku.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog u vezi s
pješačkim prijelazom u Ulici grada Vukovara i najavljuje da će predstavnici Gradskog ureda
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet nakon uvida na licu mjesta problem riješiti.
Na pitanje o denivelaciji rotora u Novom Zagrebu odgovara da je denivelacija tog
rotora u tri razine neminovnost. Projekt se radi, ali dok se ne napravi Vrapčanski most ta
denivelacija nema nikakvu svrhu. Gradska zastupnica gospođa Alenka Košiša Čičin Šain bi s
tim u vezi rekla nemojte raditi most dok se ne naprave vodne stepenice, a vodne stepenice su
u projektu Zagreba na Savi koji će koštati milijardu eura uz 10 godina rada.
U tom će dijelu uz Arenu Zagreb koja će primati 15,5 tisuća ljudi za dvije godine biti
Trigranitov trgovački centar. Uz dovršenje Sveučilišne bolnice radit će se Terme Zagreb
zajedno s INOM o kojem projektu dugo razgovaraju. Tamo će se preseliti remiza, jer je
sadašnja, izgrađena prije 50 godina, bila na rubu grada a sada je u gradu. Zagreb mora ne
samo primiti obris europske metropole nego mora imati standard europske metropole kao što
ima ulaz - izlaz u zapadnom dijelu grada kada se ulazi preko dva mosta. Mora se napraviti
most preko Jaruna, odnosno produžena Vrapčanska i napraviti krug preko Blata natrag na
denivelirani rotor. Za 2 i do 3 godine dok se to ne završi morat će se pričekati.
Gradski zastupnik gospodin Jozo Radoš pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića koliki je ukupni dug Grada Zagreba i Holdinga na današnji dan?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor
pročelnika Gradskog ureda za financije gospodina Slavka Kojića u pisanom obliku. Neće
prihvatiti retoriku gospodina Joze Radoša koji je rekao da je Grad u kolapsu, i s ove govornice
govorio da je Grad pred bankrotom. Njemu ostavlja da ima tu okvirno retoriku. On je
preozbiljan čovjek da bi govorio okvirno.
Gradski zastupnik gospodin Jozo Radoš traži daljnja objašnjenja, jer smatra da bi bilo
dobro da Gradonačelnik zna koliko je približno dug Grada Zagreba, je li to 100 milijuna eura
ili je to milijarda eura. To nije ništa neozbiljno.
Grad Zagreb se zadužuje na sedam mogućih načina koji su njemu poznati. Jedno je zaduženje
preko Skupštine Grada, drugo je zaduženje Poglavarstva preko jamstava, treće je zaduženje sa
suglasnošću bez jamstava o kojemu Skupština dobije samo izvješće, četvrto su ugovori o
operativnom lizingu, npr. kupnja tramvaja, peto su ugovori o kupnji npr. Gredelja, šesto su
javno-privatna partnerstva što je isto oblik zaduženja i sedmo je izgradnja komunalne
infrastrukture tako da Grad posudi novce od onoga kome gradi pa vraća u ratama kao što je
primjerice City Center One.
Moli da mu Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ili gospodin Slavko
Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije barem približno odgovore koja je dinamika
otplate. Po onome što on zna dug Grada Zagreba je otprilike oko milijardu eura.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru konstatira da
gradski zastupnik već zna koliki je dug, a kada bi se još jednom javio, znao bi i anuitete
otplate. S obzirom na to, ne bi mu trebalo dostavljati pisani odgovor. Budući da su civilizirani
i uljuđeni ljudi, ne pristaje na taj način njegove retorike, odnosno govora koji gradski
zastupnik koristi. Dobit će odgovor u pisanom obliku s iznosima detaljno do posljednje lipe.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da su time pitanja i prijedlozi zaključeni.

1.

Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju
mandata zamjeniku gradske zastupnice s Prijedlogom zaključka
Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je gospođa Katarina Fuček prihvatila obnašanje dužnosti
koja je temeljem članka 5. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela
iste jedinice, te da joj mandat miruje.

Gospodin Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva, obrazlaže Izvješće i
Prijedlog zaključka o mirovanju i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima.

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o mirovanju i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
poziva gradskog zastupnika gospodina Ivicu Perkovića da položi prisegu. Čita tekst prisege.
Nakon njenog poziva gradski zastupnik priseže.
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Predsjednica čestita gradskom zastupniku gospodinu Ivici Perkoviću i želi mu mnogo
uspjeha u radu.

2.

a)

Prijedlog zaključka o razrješenju potpredsjednice Gradske skupštine Grada
Zagreba

b)

Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednice Gradske skupštine Grada
Zagreba

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

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

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

ad.a) Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o razrješenju potpredsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ad.b) Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o izboru potpredsjednice Gradske skupštine Grada Zagreba,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zahvaljuje gospođi Katarini Fuček u ime Gradske skupštine i u osobno ime na dosadašnjoj
suradnji i obnašanju dužnosti potpredsjednice Gradske skupštine i želi joj puno uspjeha u
daljnjem radu. Čestita gospođi Daniri Bilić na izboru za potpredsjednicu Gradske skupštine i
želi joj puno uspjeha u zajedničkom radu.

3.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jankomir Prisavišće"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a podnio je amandmane na Konačni
prijedlog. Amandmani su dostavljeni Gradskom poglavarstvu, Odboru za prostorno uređenje i
Odboru za Statut, Poslovnik i propise. Amandmane su gradski zastupnici primili.
Gradsko poglavarstvo očitovalo se o amandmanima. Očitovanje Gradskog
poglavarstva gradski su zastupnici primili.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.

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

Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac izriče
opomenu gradskom zastupniku Stipi Tojčiću, a nakon njegovog neslaganja zbog opomene
oduzima mu riječ.

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

Gradska skupština većinom glasova (7 "za", 24 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 1.
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (8 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća 2. amandman
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (8 "za", 24 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 3.
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 8 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jankomir - Prisavišće",

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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4.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Degidovec
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Stipe Tojčić i Ivica Miočić Stošić.

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 6 "protiv" i 7 "suzdržanih") donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Degidovec,

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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5.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja
Lučko - jug"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a),
Tomislav Babić i Boris Mikšić.

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

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 2 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Petlja Lučko - jug",

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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6.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vukomerec

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i mr.sc.
Alenka Košiša Čičin-Šain (ispravak netočnog navoda).

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Vukomerec,
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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7.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Blato - jug

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlatgatelja.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i
Tomislav Babić.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 1 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Blato - jug,
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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8.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jankomir Malešnica"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a podnio je amandmane na Konačni
prijedlog. Amandmani su dostavljeni Gradskom poglavarstvu, Odboru za prostorno uređenje i
Odboru za Statut, Poslovnik i propise. Amandmane su gradski zastupnici primili.

Gradsko poglavarstvo očitovalo se o amandmanima. Očitovanje Gradskog
poglavarstva gradski su zastupnici primili.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jurica
Meić, Danira Bilić (replika) i Jurica Meić (neslaganje s replikom).
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.

Gradska skupština većinom glasova (10 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća 1. amandman
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (10 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća 2. amandman
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (10 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća 3. amandman
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 9 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Jankomir - Malešnica",

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

9.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Čulinečka zapad

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
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Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a).

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Čulinečka - zapad,

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

10.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Kruge"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
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-

Odbor za zaštitu okoliša i
Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a),
mr.sc. Miroslav Rožić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), Pero Kovačević, Ivica
Miočić Stošić (replika) i Pero Kovačević (neslaganje s replikom).

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da su gradski zastupnici dobili amandmane gradske zastupnice gospođe Asje Bebić
na Konačni prijedlog i daje stanku u trajanju od 10 minuta na zahtjev Kluba gradskih
zastupnika SNL-a.

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Gospodin Dario Čović obrazlaže razloge za stanku i stajalište Kluba gradskih
zastupnika SNL-a.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da Gradska skupština glasovanjem treba odlučiti može li gradska zastupnica
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gospođa Asja Bebić podnijeti amandmane. Poziva predstavnika predlagatelja da se izjasni o
amandmanima.

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja prihvaća
amandmane gradske zastupnice Asje Bebić na Konačni prijedlog.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno glasuje o tome može li gradska zastupnica gospođa Asja Bebić
podnijeti amandmane.

Gradska skupština većinom glasova (34 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan") prihvaća da se
zajedno glasuje o tome da gradska zastupnica gospođa Asja Bebić može podnijeti
amandmane.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća da gradska zastupnica gospođa Asja Bebić
može podnijeti zajedno amandmane na Konačni prijedlog.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja obrazlaže razloge prihvaćanja amandmana, koji su postali sastavni dio
Konačnog prijedloga.

Gradska skupština većinom glasova (22 "za", 12 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Kruge",

s amandmanima predlagatelja i amandmanima koje je predlagatelj prihvatio, u predloženom
tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za ručak.

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
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11.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Resnik III

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 1 "suzdržan") donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Resnik III,

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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12.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gajišće jug

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a) i mr.sc. Miroslav Rožić.

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 4 "protiv" i 7 "suzdržanih") donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gajišće - jug,
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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13.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sesvetska
Selnica - jug

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a podnio je Amandman na Konačni
prijedlog. Amandman je dostavljen Gradskom poglavarstvu, Odboru za prostorno uređenje i
Odboru za Statut, Poslovnik i propise. Amandman su gradski zastupnici primili.

Gradsko poglavarstvo očitovalo se o Amandmanu. Očitovanje Gradskog poglavarstva
gradski su zastupnici primili.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Ivica
Miočić Stošić, Danira Bilić, mr.sc. Miroslav Rožić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Zdravko
Juć i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika).
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.

Gradska skupština većinom glasova (11 "za", 23 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća
Amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.

Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 12 "protiv" i 6 "suzdržanih") donosi

ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Sesvetska Selnica-jug,

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

14.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Selčina sjever

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a) i Zdravko Juć.

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

Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 2 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Selčina - sjever,

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

15.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savska Šarengradska - jug"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je na 170. i 199. sjednici
utvrdilo amandmane na Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog
prijedloga. Amandmane predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
-

Odbor za mjesnu samoupravu.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Davor Bernardić (replika), mr.sc. Alenka Košiša
Čičin-Šain (neslaganje s replikom) i Tomislav Babić.

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

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 5 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savska - Šarengradska-jug",
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

16.

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja "Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna
Filipovića"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Gradišćanska - Cankarova - Ulica baruna Filipovića",

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

17.

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja "Petlja Lučko - sjever"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

U raspravi sudjeluje Tomislav Babić.

Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 1 "suzdržan") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Petlja Lučko - sjever",

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

18.

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Ulica grada Gospića - sjeveroistok

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je na 170. i 199. sjednici
utvrdilo amandmane na Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog
prijedloga. Amandmane predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
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Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

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

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Ulica grada Gospića - sjeveroistok",

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

19.

Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvete - sjever

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.

44
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a podnio je Amandman na Konačni
prijedlog. Amandman je dostavljen Gradskom poglavarstvu, Odboru za prostorno uređenje i
Odboru za Statut, Poslovnik i propise. Amandman su gradski zastupnici primili.

Gradsko poglavarstvo prihvatilo je Amandman. Amandman postaje sastavni dio
Konačnog prijedloga. Očitovanje Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici primili.
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gospodin Ranko Šehtel, pomoćnik pročelnika Gradskog zavoda za prostorno
uređenje, obrazlaže Konačni prijedlog.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da su gradski zastupnici primili Amandman gradskog zastupnika gospodina mr.sc.
Miroslava Rožića na Konačni prijedlog.

Gospodin Ranko Šehtel, pomoćnik pročelnika Gradskog zavoda za prostorno
uređenje, u ime predlagatelja prihvaća Amandman gradskog zastupnika gospodina mr.sc.
Miroslava Rožića na Konačni prijedlog.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je predlagatelj prihvatio Amandman pa on postaje sastavni dio Konačnog
prijedloga.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća da gradski zastupnik gospodin mr.sc.
Miroslav Rožić može podnijeti Amandman na Konačni prijedlog.
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Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
Gospodarska zona Sesvete - sjever,

s amandmanima predlagatelja i amandmanima koje je predlagatelj prihvatio, u predloženom
tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

20.

Konačni prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja Ilica Preobraženska - Preradovićev trg - Gundulićeva

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je na 196. i 199. sjednici
utvrdilo amandmane na Konačni prijedlog. Amandmani postaju sastavni dio Konačnog
prijedloga. Amandmane predlagatelja gradski su zastupnici primili.

Gradski su zastupnici primili Konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana
uređenja Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg - Varšavska - Gundulićeva na CD-u,
Elaborat "Konzervatorska podloga za DPU bloka Gundulićeva - Ilica - Preobraženska Preradovićev trg - Varšavska" na CD-u te Skicu geneze projekta od anketnog natječaja do
Konačnog prijedloga.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Gradski zastupnik Jurica Meić podnio je Amandman na Konačni prijedlog.
Amandman je dostavljen Gradskom poglavarstvu, Odboru za prostorno uređenje i Odboru za
Statut, Poslovnik i propise.
Gradsko poglavarstvo djelomično je prihvatilo Amandman i podnijelo svoj
Amandman koji postaje sastavni dio Konačnog prijedloga. Očitovanje i amandman
predlagatelja gradski su zastupnici primili.
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Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže
Konačni prijedlog.
Gospođa Doris Kažimir, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i
prirode, obrazlaže Konzervatorsku podlogu Konačnog prijedloga.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac izriče
opomenu gradskoj zastupnici gospođi Morani Paliković Gruden zbog toga što je uvrijedila
gospođu Doris Kažimir. Nakon nekoliko pokušaja gospođe Morane Paliković Gruden da
govori iako nije dobila riječ predsjednica joj upućuje opomenu radi povrede Poslovnika.
Gospođa Doris Kažimir, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i
prirode, nastavlja obrazlagati Konzervatorsku podlogu.
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLSa), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), mr.sc. Alenka Košiša ČičinŠain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jelena Pavičić Vukičević (u ime Kluba
gradskih zastupnika SDP-a), mr.sc. Miroslav Rožić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, mr.sc.
Josip Kereta, Ivica Miočić Stošić, Morana Paliković Gruden, dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.,
Joško Morić, Stipe Tojčić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika) i Ivica Miočić Stošić
(ispravak netočnog navoda).

Gospođa Doris Kažimir, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i
prirode, odgovara na pitanja postavljena u raspravi.
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime
predlagatelja daje završnu riječ.

Gospođa Doris Kažimir, pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i
prirode, dopunjuje odgovor na pitanje postavljeno u raspravi.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku u trajanju od 10 minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SNL-a i Kluba gradskih
zastupnika HNS-a.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

Gospođa Morana Paliković Gruden obrazlaže razloge za stanku. Traži da se utvrdi
kvorum i da se provede pojedinačno glasovanje.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da su u dvorani 37 gradskih zastupnika, pa Gradska skupština ima kvorum.

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

Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 8 "protiv" i 8 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja Ilica - Preobraženska - Preradovićev trg Varšavska - Gundulićeva,

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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21.

Strategija neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru
(PIFC) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je predložilo Zaključak.
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, 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.

Gradska skupština jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Strategije neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom
sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj za jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Točke od 22. do 27. su prijedlozi izmjena i dopuna odluka u vezi s Prekršajnim zakonom i to:
22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda
23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priključivanju na komunalnu
infrastrukturu
24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama
25. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi
26. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima
27. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja prijevoza
pokojnika putem koncesije
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Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o odluke o odvodnji otpadnih voda
je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, matično radno tijelo i
nadležno radno tijelo Odbor za zaštitu okoliša.
Ostale prijedloge je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno
tijelo.
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 o prijedlozima zajedno raspravlja.

U raspravi sudjeluje dr.sc. Ivo Josipović.

ad. 22.) Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana
Holjevac utvrđuje da je u dvorani prisutno 27 gradskih zastupnika.
Gradska skupština jednoglasno (24 "za") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o odvodnji otpadnih voda,

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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ad. 23.) Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana
Holjevac utvrđuje da je u dvorani prisutno 27 gradskih zastupnika.
Gradska skupština jednoglasno (25 "za") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključivanju na komunalnu infrastrukturu,

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

ad. 24.) Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana
Holjevac utvrđuje da je u dvorani prisutno 27 gradskih zastupnika.
Gradska skupština jednoglasno (25 "za") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama,

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

ad. 25.) Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana
Holjevac utvrđuje da je u dvorani prisutno 28 gradskih zastupnika.
Gradska skupština jednoglasno (25 "za") donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dimnjačarskoj službi,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

ad. 26.) Napomena: glasovanje o Prijedlogu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
grobljima je omaškom ispušteno.
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ad. 27.) Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana
Holjevac utvrđuje da je u dvorani prisutno 28 gradskih zastupnika.
Gradska skupština većinom glasova (25 "za") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja prijevoza
pokojnika putem koncesije,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

28. Prijedlog odluke o promjeni naziva ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA
ZAGREBA u ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"

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.

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 2 "suzdržana") donosi

ODLUKU
o promjeni naziva ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO GRADA ZAGREBA
u ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR",

u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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29.

Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na
području Grada Zagreba u 2006.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je predložilo Zaključak.

Izvješće su razmotrili Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo i nadležno radno
tijelo Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi

ZAKLJUČAK
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

30. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 14. međunarodnim
natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale u disciplini glasovir
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske
baštine 2008.
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 5. međunarodnim
natjecanjem mladih pijanista "Zlatko Grgošević"
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima.
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o
predloženim zaključcima.

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 14. međunarodnim natjecanjem
Mladi virtuozi etide i skale u disciplini glasovir,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske baštine 2008.,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 5. međunarodnim natjecanjem mladih pijanista
"Zlatko Grgošević",

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

31.

Prijedlog zaključka o imenovanju članova u Upravno vijeće Regionalne energetske
agencije Sjeverozapadne Hrvatske

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
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ZAKLJUČAK
o imenovanju članova u Upravno vijeće ustanove
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Točke od 32. do 34. su prijedlozi rješenja o imenovanju ravnatelja ustanova u kulturi i to:
32. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb
33. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u
kulturi
34. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava
Lisinskog
b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne
dvorane Vatroslava Lisinskog
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja

Prijedloge je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.

Izvješća Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.

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

ad. 32.) Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
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ad. 33.) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi

RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Međunarodnog centra za usluge u kulturi,

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

ad. 34.a) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi

RJEŠENJE
o razrješenju ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog,

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

ad. 34.b) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi

ZAKLJUČAK
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Točke od 35. do 51. su prijedlozi rješenja o imenovanju ravnateljica dječjih vrtića i to:
35. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bukovac"
36. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Maksimir"
37. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić
38. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Leptir"
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sesvete"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vedri dani"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Srednjaci"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Jabuka"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Kolibri"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sunce"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trnsko"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vjeverica"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zapruđe"
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grigora Viteza
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Botinec"
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo.

Izvješća Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno raspravlja o prijedlozima.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno glasuje o predloženim rješenjima.

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o
predloženim rješenjima.

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi

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

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić,

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Leptir",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sesvete",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vedri dani",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

58
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Hrvatski Leskovac",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Radost",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Srednjaci",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Jabuka",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Kolibri",

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

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trnsko",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vjeverica",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zapruđe",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grigora Viteza,

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

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

52.

a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Graditeljske tehničke škole
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Centra za dopisno
obrazovanje
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Treće
ekonomske škole
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma Selska
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma graditeljskih struka
g) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole dr. Ante Starčevića
h) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole za balet i ritmiku
i) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole braće Radić
j) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Čučerje
k) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Rapska
l) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Izidora Kršnjavoga
m) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Zapruđe
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima.

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

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Strojarske tehničke škole Fausta Vrančića,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Graditeljske tehničke škole,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Centra za dopisno obrazovanje,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora
Treće ekonomske škole,

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

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Učeničkog doma graditeljskih struka,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole dr. Ante Starčevića,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole za balet i ritmiku,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole braće Radić,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Čučerje
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Rapska,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Izidora Kršnjavoga,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Zapruđe,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Točke 53. i 54. su prijedlozi zaključaka o razrješenju i imenovanju člana u upravna
vijeća zdravstvenih ustanova i to:
53. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne
bolnice za plućne bolesti
54. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Ustanove za
zdravstvenu njegu u kući
Predlagatelj je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i
branitelje
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ad. 53.) Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Specijalne bolnice za plućne bolesti,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ad. 54.) Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.







Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 32. sjednicu u 19,40 sati.

KLASA: 021-05/08-01/23
URBROJ: 251-01-04-08-8
Zagreb, 31. siječnja 2008.

TAJNICA
GRADSKE SKUPŠTINE

PREDSJEDNICA
GRADSKE SKUPŠTINE

Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur.

Mr.sc. Tatjana Holjevac

