ZAPISNIK
36. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
29. svibnja 2008.

ZAPISNIK
36. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. svibnja 2008. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,18 sati
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira
Bilić; Željko Brebrić; Vesna Brezić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko
Delač; Igor Dragovan; Ivan Friščić; dr.sc. Jasmina Havranek; 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; 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; Ivica Perković; Josip Petrač; Iva Prpić;
mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; mr.sc. Miroslav Rožić; Ladislava Soldat; Ivan
Šikić; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Margareta Mađerić i Igor
Rađenović.
Nenazočan gradski zastupnik: Davor Šuker.
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba; Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i
pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Zvonimir Šostar, dr.med. - član Gradskog
poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Sonja
Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; Ivo Čović - član Gradskog
poglavarstva za područje gospodarstva; Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za
područje obrazovanja, kulture i športa; Stjepan Stublić - član Gradskog poglavarstva za
područje poljoprivrede i šumarstva; Slobodan Ljubičić - član Gradskog poglavarstva za
područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada i predsjednik Uprave Zagrebačkog
holdinga d.o.o.; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba;
Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik tajnika
Gradske skupštine Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc.
Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica
Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za
mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Emil Tuk
- pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; mr.sc. Ladislav Prežigalo pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda
za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda
za zaštitu spomenika kulture i prirode; Vjera Salopek - zamjenica pročelnika Gradskog ureda
za financije; Boško Lozica - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu
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zaštitu i branitelje; Boris Šikić - pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za katastar i geodetske
poslove; Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Anica Tavra - zamjenica
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada,
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Vesna Lubin - pomoćnica pročelnika Gradskog
ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; Mario
Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća
Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Dragan Korolija Marinić - predsjednik Vijeća Gradske
četvrti Črnomerec; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Mario
Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća
Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Podsljeme; Zagrebački holding d.o.o.: Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Franjo Žulj voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska
groblja; Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje sportskim objektima; Stjepan
Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Mate Kraljević - voditelj Podružnice
Zagrebparking; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Ivica Knežević - zamjenjuje
voditelja Podružnice Čistoća; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i
odvodnja; Rina Nuić - zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS; Miroslav Brkić - član Uprave
APIS IT d.o.o.; Boško Matković - direktor Zračne luke Zagreb; Miljenko Bartulović - direktor
Vodoprivrede Zagreb d.d.; Adolf Tomek - predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine
Grada Zagreba; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine
Grada Zagreba; Dubravka Klarić Ćosić - Hrvatski zavod za zapošljavanje; Mario Iveković voditelj ureda Hrvatske udruge sindikata u Zagrebu; Alen Lochert - potpredsjednik Gradskog
vijeća HSLS-a i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je sjednici nazočno 42 (naknadno je evidentirano 48 gradskih zastupnika) od
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Minutom šutnje odana je počast potpredsjedniku Gradske skupštine gospodinu
Dragutinu Štigliću.
Nakon minute šutnje predsjednica u svoje osobno ime i u ime svih tijela Grada
Zagreba izražava ogorčenje i negodovanje bezočnim napadom na gradskog zastupnika
gospodina Igora Rađenovića i protivi se nasilju i bezakonju te daje punu potporu gradskom
zastupniku. Očekuje postupanje svih nadležnih institucija pravne države.
Predsjednica izvješćuje da je nenazočnost najavio gradski zastupnik Igor Rađenović, a
zakašnjenje gradska zastupnica Margareta Mađerić.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 36. sjednicu.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je Klub Koordinacije nezavisnih zastupnika obavijestio
9. svibnja 2008. da su Klubu pristupili Stipe Tojčić nezavisni gradski zastupnik i Joško Morić
zastupnik DC-a te da Klub mijenja ime u Klub zagrebačkih zastupnika. Za predsjednika
Kluba izabran je gospodin Pero Hrgović.
Obavještava gradske zastupnike da je zatražila mišljenje od Odbora za Statut,
Poslovnik i propise o imenu Kluba zbog različitih mišljenja u pogledu korištenja naziva Klub
zagrebačkih zastupnika. Mišljenje još nije primila.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 35. sjednice Gradske skupštine
Grada Zagreba održane 24. travnja 2008.

-

-

Gradski su zastupnici primili:
uz poziv za sjednicu od 16. svibnja 2008. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke, rokovnik sjednica radnih tijela, obavijest u vezi s promjenom datuma
održavanja 37. sjednice Gradske skupštine i Službeni glasnik Grada Zagreba 6/08;
uz dopis dopunske dostave od 21. svibnja 2008. prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga
reda novom točkom 1. s tim u vezi dosadašnje točke od 1. do 5. postaju točke od 2. do 6.
prijedloga dnevnoga reda, prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom
7. s tim u vezi dosadašnje točke od 6. do 18. postaju točke od 8. do 20. prijedloga
dnevnoga reda, prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 21., izvješća
radnih tijela za točke 9., 15. i 20., novi prijedlog dnevnog reda, novi rokovnik sjednica

4

-

-

radnih tijela i Pregled dostavljenih materijala za 36. sjednicu Gradske skupštine Grada
Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave;
uz dopis dopunske dostave od 27. svibnja 2008. izvješća radnih tijela za točke 7., 10. i 12.,
Zapisnik 35. sjednice Gradske skupštine održane 24. travnja 2008. i Novi pregled
dostavljenih materijala za 36. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama
dnevnoga reda i datumima dostave;
uz dopis dopunske dostave od 28. svibnja 2008. za točku 4. zaključke Gradskog
poglavarstva o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog Odluke o donošenju
Urbanističkog plana uređenja "Munja", za točku 7. Zaključak Gradskog poglavarstva o
amandmanima na Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi, za točku 20. Prijedlog zaključka o
prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne
škole Julija Klovića, za točku 21. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Izmjene
Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb, izvješća radnih tijela za točke
od 4. do 12., točke 16. i 17. te točke 20. i 21., Prijedlog zaključka o ukidanju koncesije za
obavljanje dimnjačarske službe na 42. dimnjačarskom području, što ga Gradsko
poglavarstvo Grada Zagreba predlaže da se uvrsti u dnevni red po hitnom postupku,
Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut ustanove Regionalna energetska agencija
Sjeverozapadne Hrvatske što ga Odbor za Statut, Poslovnik i propise predlaže da se uvrsti
u dnevni red po hitnom postupku, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika,
Pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika na 35. sjednici Gradske
skupštine Grada Zagreba 24. travnja 2008. te primljenih odgovora i Novi pregled
dostavljenih materijala za 36. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama
dnevnoga reda i datumima dostave.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je Klub gradskih zastupnika HSP-a danas prije sjednice
podnio Prijedlog za razrješenje potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba gospodina
Pere Kovačevića kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnog reda. Prijedlog je gradskim
zastupnicima podijeljen.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet, obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o ukidanju koncesije za
obavljanje dimnjačarske službe na 42. dimnjačarskom području.
Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut ustanove Regionalna
energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske.
Gospodin Ivan Friščić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSP-a, obrazlaže
Prijedlog razrješenja gospodina Pere Kovačevića s dužnosti potpredsjednika Gradske
skupštine, u ime HSP-a.
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Gradski zastupnik gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika i
ispravlja netočni navod.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac izriče
opomenu gradskom zastupniku Ivanu Friščiću nakon što se je odbio ispričati za izraze koje je
upotrijebio.
Obavještava gradske zastupnike da je i ranije primljen prijedlog Kluba gradskih
zastupnika HSP-a o razrješenju gospodina Pere Kovačevića s dužnosti potpredsjednika
Gradske skupštine, koji je razmatrao Odbor za izbor i imenovanja na temelju čijeg mišljenja
prijedlog nije bio uvršten u prijedlog dnevnog reda. Poziva predsjednicu Odbora za izbor i
imenovanja gospođu Jelenu Pavičić Vukičević da obrazloži mišljenje Odbora.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja,
obrazlaže mišljenje Odbora. Izvješćuje da je sjednici Odbora prethodio sastanak predsjednika
svih opozicijskih klubova gradskih zastupnika na kojem nije postignut dogovor. S obzirom da
se nije dogodila ni jedna od okolnosti koje predviđaju odredbe Statuta i Poslovnika u vezi s
postupkom za razrješenje potpredsjednika Gradske skupštine (citira ih) Odbor za izbor i
imenovanja nije mogao utvrditi prijedlog na osnovi prijedloga Kluba gradskih zastupnika
HSP-a.
Gradska skupština jednoglasno (42 glasa "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Prijedlog zaključka o ukidanju koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 42.
dimnjačarskom području.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 10. prijedloga dnevnog reda, a dosadašnje
točke od 10. do 21. budu točke od 11. do 22. prijedloga dnevnog reda.
Gradska skupština jednoglasno (42 glasa "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut ustanove Regionalna energetska agencija
Sjeverozapadne Hrvatske.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 23. prijedloga dnevnog reda.
Gradska skupština većinom glasova (13 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća da se Prijedlog
razrješenja gospodina Pere Kovačevića s dužnosti potpredsjednika Gradske skupštine uvrsti u
prijedlog dnevnog reda.
Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 3 "protiv") prihvaća
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Dnevni red
1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju
mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka
2. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba
3. Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba
4. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Munja"
5. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveti Duh
6. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Slobodne carinske zone Jankomir
7. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja
9. Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole Miroslava Mrkše
10. Prijedlog zaključka o ukidanju koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na
42. dimnjačarskom području
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Centra za rehabilitaciju
Silver
12. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2007.
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Zagreba u 2007.
13. Izvješće o provedbi Programa poticajnih mjera populacijske politike Grada
Zagreba u 2007.
14. a)
b)
c)
d)

Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za gospodarski razvoj
Prijedlog zaključka o izboru predsjednika Odbora za socijalnu skrb
Prijedlog zaključka o imenovanju člana Odbora Gradske skupštine za javna
priznanja

15. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Odbora za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora
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16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Izvor"
17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra mladih "Ribnjak"
18. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja
suvremene umjetnosti
19. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole
za tekstil, kožu i dizajn
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Glazbene škole Zlatka Balokovića
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Otok
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Vugrovec-Kašina
20. Prijedlog zaključka o imenovanju člana Upravnog vijeća doma zdravlja
željezničara
21. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Julija Klovića
22. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Izmjene Statuta Doma za starije
i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb
23. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut ustanove Regionalna energetska
agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red.
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Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da, sukladno članku 149. Poslovnika, pitanja na sjednici
Gradske skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno ili u pisanom obliku. Vrijeme za
postavljanje pitanja je uobičajenih sat i pol. Moli zastupnike koji ne uspiju doći na red za
postavljanje pitanja i davanje prijedloga da iste podnesu u pisanom obliku u čemu će im
pomoći djelatnici Stručne službe. Ujedno moli da se prilikom postavljanja pitanja i davanja
prijedloga kao i davanja odgovora poštuje Poslovnik. Na popisu prijavljenih je 16 zastupnika.

Gradski zastupnik gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića kada će otići u Lipnicu i vidjeti kako ljudi tamo žive i kada će im
se izgraditi cesta i druga infrastruktura, jer od infrastrukture samo imaju ceste koje nikuda ne
vode i završavaju negdje u polju. Napravili su lokalni vodovod koji se koristi isključivo u tom
naselju. Vodospremnik tog vodovoda je na jednom malom brdašcu pa se u slučaju nestanka
vode, ili kvara tom brijegu ne može pristupiti jer svako proljeće i svake zime voda odnese put
a šuma zaraste. Vatrogasna i ostala vozila moraju ići kroz žita, polje, krumpirište.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će idući tjedan
otići u naselje Lipnica, zajedno s gospodinom Cerovskim, predsjednikom i članovima Vijeća
Gradske četvrti Brezovica da vide kako bi se problem tih ljudi mogao sustavno riješiti.
Napominje da je najmanji problem dovesti tri kamiona šodera. Sada su u Sesvetama riješili u
Gornjem Vugrovcu tri zaseoka izgradnjom dviju vodosprema. Kaptaže i privatni vodovodi su
upitni i kvalitetom vode opasni za zdravlje ljudi. Problem u Lipnici treba riješiti na isti način
kao u Sesvetama.
Cilj im je dovesti vodu i odvodnju onima koji ih nemaju. U proteklih 8 godina ova
koalicijska vlast nije stigla u 7,5%, 8% zagrebačkih domaćinstava dovesti vodu, pa ni u
Lipnicu. Treba im što prije dovesti vodu. Da bi mogli koristiti vodu iz privremene kaptaže,
idući tjedan će otići zajedno s predsjednikom Vijeća, predstavnicima Zagrebačkih cesta,
Vodoopskrbe i odvodnje na lice mjesta i pomoći ljudima koliko se može.

Gradski zastupnik gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića je li Thompsonov koncert koji će se održati na Jelačić placu
organiziran u povodu Dana branitelja, Dana Grada Zagreba ili oba dana i tko je organizator?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću s obzirom da
Thompsonove koncerte, nažalost vrlo često, na marginama prati ustaška i drugovrsna
fašistička ikonografija, da se zatraži od organizatora da poduzmu mjere kako bi sve bilo u
skladu s dignitetom ova oba za Grad Zagreb važna dana, Dana branitelja i Dana Grada
Zagreba.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru napominje da je
Dan Grada Zagreba 31. svibnja, a tjedan uoči je Tjedan branitelja Grada Zagreba koji slavi
Odjel za branitelje Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje zajedno s
udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u Gradu Zagrebu. Želi vjerovati da gradski
zastupnici i svi prisutni ne žele na tome ubirati političke punte. Fašističku, nacističku ili
boljševičku ikonografiju ne treba donositi na Jelačić plac nego se od toga treba ograditi.
Institucije pravne države trebaju raditi svoj posao. Zna se gdje je mjesto onima koji se ne
pridržavaju Ustava i zakona. Navodi da će 350 policajaca i 250 braniteljskih redara raditi svoj
posao. Poziva Zagrepčane da dođu na Jelačić plac a policija i institucije pravne države neka
rade svoj posao. Ograđuje se od bilo kakvih provokacija. Ponosan je što je 2000. godine devet
generala prisustvovalo osnivanju Odjela za branitelje u Gradskom uredu za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje. Želi da sve prođe u najboljem redu i da branitelji, domoljubi, prvi
domoljubi ovoga grada dostojanstveno proslave svoj Dan branitelja 30. svibnja, koji se ove
godine prvi puta slavi jer je prošle godine tek donesena odluka o njegovom obilježavanju pa
se nije stiglo sve organizirati. Najbolji odgovor na pitanje će dati svi branitelji Grada Zagreba
koji će biti najbolji redari ako bude nepodopština na Jelačić placu. Oni su se borili za
suverenu i demokratsku Hrvatsku, ne za nacističku, ne za ustašku, ne za boljševičku nego za
suverenu demokratsku Republiku Hrvatsku usmjerenu europskim standardima.
Gradski zastupnik gospodin Joško Morić zadovoljan je odgovorom jer je važno čuti
što o ovome misli Gradonačelnik koji predstavlja Grad Zagreb.

Gradski zastupnik gospodin Petar Kuzele predlaže Gradskom uredu za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, komunalne poslove i promet, s obzirom da u
Savskoj cesti ispod nadvožnjaka kraj Jukićeve ulice kamioni i veliki autobusi često kidaju
tramvajske vodove što dovodi do prometnog kolapsa da se bolje obilježe prometni znakovi
kako bi se takvi slučajevi smanjili te prilaže radi razmatranja mjere što ih je predložio
gospodin Radoslav Karleuša, inženjer građevine.
Pitanje postavlja Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i šport u vezi s izgradnjom
Dječjeg centra Staglišće, koja se potiče godinama ali se ne rješavaju nastali nesporazumi.
Prilaže elaboraciju problema što ju je pripremio predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika
Gradske četvrti Trešnjevka - jug gospodin Ivan Sabolić. Moli Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića da zainteresirane uključi u dogovor kako bi se to konačno riješilo.
Moli odgovor u pisanom obliku.

Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Josip Kereta postavlja pitanje Gradonačelniku
Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s odredbom članka 391. Zakona o
vlasništvu i drugim stvarnim pravima prema kojoj lokalna samouprava smije nekretninu u
svom vlasništvu otuđiti ili s njom na drugi način raspolagati samo na osnovu javnog natječaja
i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni. Napominje da je sada bila jedna medijska afera,
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pokušaj zamjene nekretnina a da prije nije bio javni natječaj. Takvi pravni poslovi u vezi sa
zamjenom gradskog zemljišta i drugih nekretnina imaju dvije negativnosti. Jedna je kršenje
odredbi zakona pa su oni pravno ništavni a druga je mogući nastanak štetnih posljedica za
Grad u smislu nerazmjera cijene kao i pogodovanja bliskim investitorima. Pita je li u mandatu
ovog poglavarstva bilo takvih zamjena zemljišta i drugih nekretnina i ako ih je bilo koliko ih
je obavljeno?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je po svemu onom
što je napisano u novinama i što je izgovorio gradski zastupnik on već trebao biti najmanje
deset godina u Remetincu. Poziva institucije pravne države da izvade iz ladica sve što imaju i
postupe prema gradonačelniku i prema svima jednako te da to što prije završe. Zna da će
predizborna kampanja biti prljava, teška, da Zagreb nije maleni zalogaj i da u 2009. prvi puta
neposredni izbori za gradonačelnika nisu mačji kašalj. Još jednom ponavlja da poziva sve
institucije pravne države, USKOK, Državno odvjetništvo, Odjel gospodarskog kriminaliteta
da sve što imaju o gradskoj upravi izvade iz ladica i objave te da se u vezi s time podvuče
crta, jer se s time uspješno ili poluuspješno manipulira u javnosti. Volio bi da je gradski
zastupnik konkretizirao pitanje. Ako je mislio na Središće kao zadnji pokušaj afere odgovara
da nema nikakve afere. Tvrdi da za njegovog mandata u osam godina, kao prvog i drugog
čovjeka Grada ni jedan pravni posao ni pravna radnja u Gradskom poglavarstvu nisu
napravljeni protivno zakonu. Pročitao je u dnevnim novinama o europskim i protueuropskim
snagama te da su Andrija Hebrang i on protueuropske snage. Njega spominju zbog sumnje da
namješta poslove svojim prijateljima. Poziva da se o tim poslovima izađe na vidjelo i da se to
jednom završi. Želi stvarno i formalno biti europejac, a to ne može biti dok se te priče ne
okončaju.
Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Josip Kereta traži daljnje objašnjenje jer smatra da
je jasno postavio pitanje o tome je li u ovom mandatu Gradskog poglavarstva bilo zamjena
nekretnina bez javnog natječaja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor te ističe da
je rekao kako u njegovom mandatu prvog i drugog čovjeka u osam godina ni jedna pravna
radnja nije napravljena protivno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Dao je
precizan odgovor. U vezi s pojedinačnim poslovima pisani odgovor dat će nadležni ured. Ako
postoji bilo kakva prijava ponavlja da poziva institucije pravne države Republike Hrvatske da
to riješe.

Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića koliko je Gradski kontrolni ured do sada potrošio novaca, na koje
je nepravilnosti u radu upozorio, koje su sankcije poduzete, je li netko smijenjen te kada će
biti osnovan skupštinski odbor koji bi trebao nadzirati taj ured? Pročitala je da su u jednom
uredu otuđeni novci pa pita je li to istina? Traži odgovor i u pisanom obliku.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će pročelnik
Gradskog kontrolnog ureda mr.sc. Mirko Herak dati odgovor u pisanom obliku sukladno
zakonu i pozitivnim propisima. Ističe da je prije tri tjedna održana pressica za medije u
Gradskom kontrolnom uredu, na kojoj su dani odgovori na postavljena pitanja.
Ured je ustrojen po uzoru na Beč i gradska uprava Zagreba s njim na čelu pionir je u
tom poslu. Nitko drugi u Hrvatskoj nije još ustrojio takav ured. Zadovoljan je rezultatima
ureda koji se odnose kako na preveniranje tako i na suradnju s Ministarstvom financija i
Državnim uredom za reviziju ne samo u vezi s proračunskim sredstvima Grada Zagreba već i
u vezi s Holdingom.
Ne zna zašto nije ustrojen skupštinski odbor koji bi nadzirao rad ureda. Na to bi
pitanje mogli odgovoriti predsjednici klubova gradskih zastupnika i predsjednica Odbora za
izbor i imenovanja. Traženi prikaz bečkog odbora, kao uzora u vezi sa sastavom, časničkim
mjestima i djelokrugom dat je gradskim zastupnicima. Većinu članova u bečkom odboru ima
opozicija a časničko mjesto ima pozicija. Volio bi da je taj odbor formiran u Skupštini i želi
da se to napravi što prije.
Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić traži daljnje objašnjenje jer ju zanima je li
istina da je u jednom uredu otuđeno oko 150 tisuća kuna te pita da li je to prijavljeno policiji i
koje su bile sankcije?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da ne može na to
odgovoriti jer proces još traje a on ne preuzima ulogu institucija pravne države. Kontrolni
ured je napravio svoj dio posla i predložio nadležnom pročelniku gospodinu Zvonimiru
Šostaru kako da postupi. Suspendirana je djelatnica i sve je proslijeđeno institucijama pravne
države da naprave svoj dio posla.

Gradski zastupnik gospodin Stipo Ćorić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića kada će se započeti s izgradnjom plinske mreže u naselju SavicaŠanci i moli konačan odgovor s obzirom da je na upit o plinofikaciji tog naselja član Vijeća
Gradske četvrti Peščenica - Žitnjak gospodin Mario Cigrovski u 2005. dobio odgovor kako se
to planira u 2007./2008. a u Planu razvoja plinoopskrbnog sustava 2008. do 2011. to se
predviđa do 2011.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je u posljednjih 8
godina puno napravljeno na Peščenici. Asfaltirane su ceste. Na pitanje o prioritetima u vezi s
plinofikacijom naselja Savica-Šanci pisani odgovor će dati predsjednik Uprave Zagrebačkog
holdinga d.o.o., gospodin Slobodan Ljubičić i Služba za mjesnu samoupravu.
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Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću da se novčani iznos za dječji dodatak za drugo dijete u Gradu
Zagrebu vrati najmanje na iznos prije njegove promjene u 2006., jer je tada smanjen za prvo i
drugo dijete a povećan za treće i svako sljedeće dijete. Iz svih izvješća razvidno je da je u
Zagrebu najveća potreba za poticanjem drugog djeteta.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića zašto nije poštivao
obećanje dano prije 3 godine stanarima Nove ceste i to pisanim putem, posebno onima od
broja 1 do 19, da će Grad napraviti dječje igralište na tom prostoru jer tamo živi više od 200
obitelji i u blizini nemaju dječje igralište. Napravljene su i potrebne predradnje, utrošena su
određena sredstva za idejno rješenje i sredstva malih komunalnih akcija Gradske četvrti
Trešnjevka-sjever u visini od 166.000 kuna. Umjesto dječjeg igrališta tamo je sada asfaltiran i
ograđen parkirni prostor koji koriste privatne tvrtke.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će na pitanje u
vezi s dječjim igralištem odgovor pripremiti nadležni ured. Nije potpisao nikakvo obećanje za
izgradnju igrališta u Novoj cesti od 1 do 19. Prije dva tjedna predložio je obnovu ili izgradnju
novog dječjeg igrališta i boćališta na području svakog mjesnog odbora. Inzistirat će da se u
idućih godinu dana to i napravi.
Odgovara na prijedlog da se novčani iznos za dječji dodatak za drugo dijete u Gradu
Zagrebu vrati najmanje na visinu koja je bila prije promjene u 2006. Zagreb je do prije 3
godine imao negativan trend demografske politike. Na sreću zadnje tri godine taj se trend
kreće u pozitivnom smjeru i otprilike se između 600 i 700 djece više rodi u Zagrebu nego što
ljudi umire. Taj pozitivan trend neće se dovoditi u pitanje a naglasak treba staviti na treće
dijete. Bez trećeg djeteta nema ni općine, ni grada, ni županije ni Hrvatske. Dodatak za prvo
dijete 3000 kuna jednokratno, za drugo 6000 jednokratno i za treće 9000 do navršene 6
godine je politika ove gradske uprave najmanje još godinu dana. I dalje će se pratiti
demografski trend u Zagrebu i ako se zabilježe negativna kretanja razmotrit će se i drugi
prijedlozi.
Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić traži daljnje objašnjenje jer je iz izvješća
gradskih ureda vidljivo da je unatrag 3 godine prirodni prirast stanovništva negativan.Drži da
je potrebno poticati drugo a ne treće dijete jer je značajno manje obitelji s dvoje djece a prema
podacima u Zagrebu je manje od 1,6 djece po obitelji. Zbog smanjenja iznosa dodatka za
drugo dijete ušteđeno je 40 milijuna kuna proračunskih sredstava, ali nije promijenjen
negativni prirodni prirast.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i tvrdi da je
u zadnje tri godine pozitivan prirodni prirast u Zagrebu. Pročelnik Gradskog ureda za
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., će u suradnji s
nadležnim državnim institucijama pripremiti meritorne pokazatelje za iduću sjednicu Gradske
skupštine. Napominje da je za analizu poduzetih mjera potreban period od 4 godine kako bi
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vidjeli je li projekt uspio. Uvjeren je da je osmišljen najbolji model u danoj situaciji i da treba
dovršiti projekt do kraja.

Gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića je li Gradsko poglavarstvo analiziralo hoće li divljanje cijena nafte
i naftnih derivata utjecati na građane Grada Zagreba, odnosno bi li moglo doći do novog
povećanja cijena komunalnih i drugih usluga koje Grad Zagreb pruža građanima?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da Gradsko
poglavarstvo uputi izvješće o nalazima Gradskog kontrolnog ureda u formi u kojoj je to
moguće s obzirom na poštivanje odgovarajućih postupaka koji su u tijeku i o kojima se ne
može javno govoriti o stanju u Podružnici Zagrebačke ceste i u drugim slučajevima koje
navode mediji.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić prihvaća prijedlog da se
gradskim zastupnicima dostavi izvješće o nalazima Gradskog kontrolnog ureda u skladu s
pozitivnim zakonskim propisima.
Potaknut spominjanjem Zagrebačkih cesta želi reći istinu o kolegi Igoru Rađenoviću,
koji je u Zagrebačkim cestama zato što su on, kolega Ljubičić i kolega Rađenović dogovorili
da se promjeni stil rada uprave u toj tvrtki. Preporuča svima u gradu da rade svoj posao i
prepuste institucijama da rade svoj. Nitko u gradskoj upravi nije zadužen da isljeđuje, da
uzima prerogative pravne države i da medijski puni stranice. Oni nisu politički manekeni nego
šljakeri koji trebaju orati šesnaest sati. S indignacijom odbija i osuđuje način na koji je
uvaženi kolega pretučen ispred svog praga. To je nedopustivo i to treba osuditi a institucije
pravne države neka što prije otkriju i postupe prema onima koji su to napravili.
Na pitanje u vezi s poskupljenjem odgovara da je gospodinu Peri Kovačeviću poznato
kako je to zakon spojenih posuda. Cijena plina nije odluka Grada već vertikale, jer ju fakturira
INA. Može se intervenirati iz proračuna ako se tako odluči. Netko to mora platiti kao i
besplatan prijevoz ZET-a. Izjavljuje da se do Nove godine bez povijesnih razloga neće dizati
cijene niti jednog energenta u Gradu Zagrebu a ako se bude dobro radilo možda se koji
postotak i smanje.

Gradski zastupnik gospodin Ivan Friščić upućuje pitanje Gradonačelniku Grada
Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi sa zagađenjem u Saljskoj ulici u Svetoj Klari. U
ožujku su stanovnici zamijetili sitne čestice prašine nalik na aluminij rasprostranjene po
betonskim površinama, dvorištima, kolnicima, odjeći, boravišnim i radnim prostorijama
obiteljskih kuća koje su vidljive danju i noću pod svjetlom. O tome su obavijestili nadležne
institucije. Centar 112 je poziv preusmjerio na Policijsku upravu. Policijska uprava je obavila
očevid i utvrđeno je da čestice dolaze iz obližnje tvornice radijatora Alukal što je potvrdio i
tehnički direktor poduzeća. Pisana prijava o incidentu upućena je Ministarstvu zaštite okoliša,
prostornog uređenja i graditeljstva. Vijeće Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad o tome nije
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poslalo niti jedan dopis iako su zatražili vijećnici HSP-a. Jesu li u ovom slučaju zakazale
institucije koje moraju reagirati i zaštititi ljudske živote? Moli usmeni i pisani odgovor.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić se ispričava jer nije upoznat sa
slučajem. Predlaže da gospodin Jadranko Baturić, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi
Zagreb - zapad odgovori.
Gospodin Jadranko Baturić, predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad
odgovara da je po pozivu stanara izašao na lice mjesta zajedno s vijećnikom HSP-a. Utvrdili
su čitav niz nepravilnosti o čemu je dopisom obavijestio Gradski ured za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje koji je dostavio odgovor. Na sjednici Vijeća Gradske četvrti
zaključili su da će zatražiti policiju, ministarstvo i ostale službe da im dostave zapisnik o
uviđaju. Odgovoreno im je da postupak traje i da im ne mogu ništa dostaviti. Za savjet su se
obratili i pravnoj službi koja je potvrdila da se ne može ništa dostaviti do okončanja postupka
i to je razlog zašto nije djelovano po zaključku Vijeća.
Gradski zastupnik gospodin Ivan Friščić traži daljnje objašnjenje jer nije zadovoljan
odgovorom gospodina Jadranka Baturića budući da je tražio Gradonačelnikov odgovor u
pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da predsjednik vijeća
gradske četvrti ne može poduzimati ništa izvan svog djelokruga rada. Najavljuje da će se
održati sjednica Eko-stožera, otići će se na teren, alarmirat će se policija i nadležne institucije
i to već tijekom dana. Reagirati treba odmah, a ne da ljudi moraju čekati odgovor u pisanom
obliku.

Gradski zastupnik gospodin Jurica Meić ponukan prethodnim pitanjima daje komentar
i izražava bojazan da će se čekajući reakciju pravne države na napad na gospodina Igora
Rađenovića dogoditi situacija popapala maca te predlaže da Skupština tog društva i Uprava
Holdinga pokrene internu reviziju unutar Zagrebačkih cesta i da gradski zastupnici do iduće
sjednice Skupštine dobiju pravo stanje stvari.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da prihvati
zahtjeve zbora stanara naselja Središće jer im je neprihvatljiva namjera izgradnje prevelikog
objekta na dragocjenoj lokaciji neposredno uz Ulicu Savezne Republike Njemačke i Bundek,
već traže da im se izgradi škola i dječji vrtić u najkraćem mogućem roku kako djeca ovog
naselja ne bi bila prisiljena ići u okolna naselja.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića zašto od 2005. nije
regulirano pravno stanje s udrugom URK za prostor tvornice Jedinstvo kako bi klub Močvara
mogao legalno raditi na radost Zagrepčana i s obzirom da postoje preporuke ureda za kulturu i
ureda za imovinsko-pravne poslove, struke, javnosti kao i podrška publike koja ide u taj klub.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
opominje gradskog zastupnika gospodina Juricu Meića jer je dao komentar pa prijedlog i onda
je postavio pitanje. Moli da se poštuje Poslovnik.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da on ne sumnja u
institucije pravne države. Prisegao je da će poštivati Ustav i zakone.
U vezi s prijedlogom da se pokrene postupak revizije unutar Zagrebačkih cesta
obavještava da je Gradski kontrolni ured odradio svoj dio posla i uputio nalaze Odjelu
gospodarskog kriminaliteta Policijske uprave zagrebačke. Još jednom ponavlja da će dok
bude gradonačelnik do posljednjeg dana poštivati zakone i institucije Republike Hrvatske i da
u njih vjeruje.
Na prijedlog u vezi sa zahtjevima građana Središća odgovara da zahtjev za izdavanje
načelne suglasnosti koja prethodi lokacijskoj dozvoli privatnog investitora Ante Gucića nije
bio primjeren ni po gabaritima ni po veličini pa je odbijen. Predugovor ili pismo namjere iz
srpnja 2007. sporazumno će raskinuti ovih dana. Za njega je taj posao završen. To nije afera
nego pokušaj poslovnog odnosa koji nije uspio, a sve je u skladu sa zakonom. Tamo postoji
bejzbol igralište i obećano je ljudima iz bejzbol kluba da ih neće micati s tog terena dok im ne
nađu rezervni. Tu je Bundek i na toj lokaciji će Grad Zagreb razviti svoj projekt stanogradnje
i druge sadržaje.
Na pitanje o klubu Močvara odgovara da je bilo indicija kako se određeni prostori
koriste u druge svrhe što nije dopušteno po pozitivnim propisima i gradskim odlukama te da
kvadrature iz ugovora ne odgovaraju onima koje se koriste pa su pristupili reviziji. Moli da se
ne zagovara kršenje odluka Gradske skupštine i Gradskog poglavarstva. Neće biti iznimaka,
iako je i sam otvarao Močvaru i Jabuku. Zaključuje da svi koji su kršili propise i mimo odluke
koristili prostor moraju izići iz njega. Dodaje da zagovara i hrvatsku tradicijsku kulturu i
baštinu i urbanu kulturu. Zadužio je Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Gradski
ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada i Povjerenstvo da provedu zaključke
Poglavarstva do kraja bez obzira o kome se radilo.
Gradski zastupnik gospodin Jurica Meić traži daljnje objašnjenje jer nije zadovoljan
odgovorima. Pitao je zašto je Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić pet
godina potpisivao ugovor o korištenju prostora za Močvaru a nakon toga je prestao
potpisivati.
U vezi sa Središćem pita moraju li građani svaki put propitivati neku odluku i tek
nakon toga se ona revidira, ali bez posljedica za loše rješenje pa pita tko će ih snositi?
Komentira Gradonačelnikov odgovor da je Zagreb siguran grad i Hrvatska sigurna
zemlja. Za njega Hrvatska nije pravna država o čemu govore i blokirani pregovori o
pravosuđu od strane Europske unije.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
oduzima riječ gradskom zastupniku Jurici Meiću i izriče mu opomenu jer vodi raspravu koja
ne spada ovdje.

16

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da u Močvaru trebaju
doći oni koji će živjeti za urbanu kulturu a ne od metara šanka, jer je tamo problem šank.
Na pitanje o tome tko će snositi posljedice za loše predloženo rješenje za Središće
odgovara da mudar čovjek kada netko od njegovih djelatnika napravi grešku tu grešku ispravi,
a glup inzistira na pogrešci. S bezgrešnima i onima koji ne mogu napraviti greške nikada nije
radio i neće dok bude živ. Napominje da nije govorio o pravnoj državi već o institucijama
pravne države kojima vjeruje.

Gradski zastupnik gospodin Zdravko Juć pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića u kojoj je fazi izrada prometne studije za Sesvete, rješavanje
imovinsko-pravnih odnosa, izdavanje dozvola i početak radova na prometnicama te planira li
se to rješavati u etapama? Moli odgovor i u pisanom obliku
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će se etapno
rješavati promet u Sesvetama i na prilaznim koridorima. Prioritet broj jedan je denivelacija
Ulice Ljudevita Posavskog i Slavonske zbog 15-tak tisuća ljudi koji će u tijeku iduće godine
doseliti u naselje Sopnica - Jelkovec i još 7, 8 tisuća ljudi u Sesvetskom Kraljevcu. Drugi
prioritet je produžetak Branimirove odnosno Ulice grada Vukovara paralelno s Dugoselskom
cestom uz prugu od Ljudevita Posavskog kako bi se rasteretio promet u Sesvetama. Iduće
godine prioritet je proširenje još jednog traka Slavonske avenije i rješavanje imovinskopravnih odnosa da se može produžiti Ulica grada Vukovara od Ljudevita Posavskog do
Sesvetskog Kraljevca. Gradski će zastupnik dobiti odgovor u pisanom obliku.

Gradska zastupnica gospođa Iva Prpić predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću da Zagrebački holding osnuje povjerenstvo i raspiše natječaj za
humanitarne i neprofitne organizacije koje pomažu ljudima. U gospodarskom svijetu je hit
društvena odgovornost poduzeća. Puno uspješnih poduzeća, banaka, grupa, koncerna itd.
raspisuju natječaje za neprofitne organizacije, ulažu u humanitarne projekte, u ekološke
projekte, u projekte za djecu, u projekte za mlade. S jedne strane to je ulaganje u društvo ali s
druge strane to je i vraćanje poduzeću zato što ono dobiva porezne olakšice i zato što ulaže u
svoju okolinu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će prijedlog uputiti
gospodinu Slobodanu Ljubičiću i nada se da će on za njega imati sluha. Najveći svjetski hit po
njegovom mišljenju je projekt koalicijske vlasti "S faksa na posao" koji je prestao, ne zna
zbog kojih razloga. Treba uložiti u mlade u Gradu Zagrebu povećanjem stipendija za
najnadarenije i sačuvati ih u Gradu Zagrebu da rade na korist sugrađana.
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Gradski zastupnik gospodin Jozo Radoš pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića u vezi s trasama produžene Vukovarske i Branimirove, koliko
privatnih parcela treba otkupiti, koliko objekata treba srušiti, postoji li procjena cijene
koštanja rješenja imovinsko-pravnih odnosa te postoji li plan otkupa.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nažalost ne može
odgovoriti o broju parcela i koliko koštaju. Radi se o puno parcela i puno novaca. Za
Branimirovu od Zavrtnice do Heinzelove traži se 45 milijuna eura za koridor od 295 metara s
44 metra. Pregovara se. Drugi koridor je Sveučilišna aleja izlaz od 155-180 metara na Hypo.
Tamo se traži nešto manje, ali cifre su enormne. Paralelno se ide s postupkom izvlaštenja i
pregovaranjem. Gradski će zastupnik dobiti odgovor u pisanom obliku.
Gradski zastupnik gospodin Jozo Radoš traži daljnje objašnjenje jer želi upozoriti da
se radi o teškom, krupnom problemu što je bilo vidljivo na 300 metara završetka produžene
Oporovečke, gdje je otkup zemljišta koštao oko 20-ak milijuna kuna, a izgradnja 10-ak
milijuna.

Gradski zastupnik gospodin Žarko Delač pita zamjenika pročelnika Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i šport gospodina Boška Lozicu kada će se omogućiti 150 djece koja
polaze tenis školu "Rudeš Agram" u Športsko rekreacijskom centru Rudeš da i dalje tamo
treniraju a ne na 4 kilometra udaljenim teniskim terenima u Prečkom? Moli odgovor u
pisanom obliku.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da podupre
otvaranje podružnice splitskog Kickboxing kluba Pit Bull u Zagrebu te da Služba sigurnosti
Zagrebačkog holdinga prihvati suradnju koju je taj klub ponudio.
Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport gospodin Boško
Lozica odgovara na pitanje u vezi s korištenjem terena Športsko rekreacijskog centra Rudeš.
Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport već više od 3 mjeseca rješava taj problem. Tamo
djeluju tri kluba. Tenis klub koristi terene, dao ih je u podnajam bez znanja Ureda a drugi klub
je dao trećem također bez znanja Ureda. Pokušalo se naći rješenje po kojem bi sva tri kluba
koja su tamo nastavila s radom međutim nije se uspjelo. Prijedlog je Ureda da se raspiše novi
natječaj za upravljanje teniskim terenima.

Gradski zastupnik gospodin Antun Mateš predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba
gospodinu Milanu Bandiću da se što prije ustanovi što se događa u Kordunskoj 7-9. Obratili
su mu se stanari te ulice jer im je Gradska plinara isključila plin iako su plaćali račune.
Navodno je plin isključen i dječjem vrtiću u blizini. Gradska plinara ima koncesijski ugovor s
tvrtkom N-ing. Gradsko je stambeno komunalno gospodarstvo u više navrata tražilo od te
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tvrtke da pregleda instalacije što ona nije uradila i sada su stanari ostali bez plina. Predlaže da
se tim ljudima pomogne riješiti problem u koji su dovedeni bez ikakvog razloga.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će se hitno
ustanoviti o čemu se radi jer ne zna zašto bi Gradska plinara bez razloga isključivala plin.
Poziva gospodina Marija Jelića, izvršnog direktora Gradske plinare da odgovori o čemu se
radi.
Gospodin Mario Jelić, izvršni direktor Gradske plinare Zagreb odgovara da je Gradska
plinara Zagreb dužna poslovati sukladno zakonima koji definiraju njeno poslovanje kao
energetskog subjekta. Pri tome je najvažnije uspostaviti sigurnost građana, odnosno reagirati i
na njihovu najmanju potencijalnu ugroženost. Po dojavi dimnjačara to se i ispostavilo.
Gradska plinara Zagreb nije u poziciji da provjerava navode dimnjačara nego da postupi
sukladno zahtjevu koncesionara i isto tako prema zahtjevu komunalnog redara za
dimnjačarske poslove Grada Zagreba. To je učinjeno i dok se ne otkloni sumnja u ispravnost
instalacija bit će tako.
Gradski zastupnik gospodin Antun Mateš traži dodatno objašnjenje i drži da su mu se
građani opravdano obratili da postavi to pitanje, jer oni nisu odgovorni ako nešto ne štima
između Gradske plinare i odgovornih službi. Moli da se to što prije riješi i pita tko je
odgovoran za to.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić traži da nadležne službe odmah
odu u Kordunsku ulicu i ustanove o čemu se radi. Ako problem treba otkloniti Gradska
plinara neka ga otkloni, a ako je to dužnost stanara treba im dati rok u kojem to trebaju učiniti.
Ne treba se loptati između dimnjačara, koncesionara, građana i plinare, već treba riješiti
problem.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je ovime iscrpljen popis prijavljenih zastupnika za postavljanje pitanja i davanje
prijedloga. Daje stanku od 5 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom.
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1.
Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju
mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka
Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo.
Gospodin Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva obrazlaže Izvješće i
Prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o verifikaciji mandata gradskoj zastupnici,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
poziva gradsku zastupnicu gospođu Vesnu Brezić da položi prisegu. Čita tekst prisege. Nakon
njenog poziva gradska zastupnica priseže.
Predsjednica čestita gradskoj zastupnici gospođi Vesni Brezić i želi joj mnogo uspjeha
u radu.

2.

Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac u ime
Odbora obrazlaže Prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli Nagrade Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
U ime Gradske skupštine i u svoje osobno ime predsjednica Gradske skupštine Grada
Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac čestita dobitnicima Nagrade Grada Zagreba te
zahvaljuje članovima Odbora Gradske skupštine za javna priznanja i njegovih stručnih radnih
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skupina. Nagrada će biti dodijeljena na svečanoj sjednici Gradske skupštine i Gradskog
poglavarstva u povodu Dana Grada Zagreba 31. svibnja 2008. godine.

3.

Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
obrazlaže Prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
čestita gospodinu Petru Kuzeleu na izboru za potpredsjednika Gradske skupštine Grada
Zagreba.
Gospodin Petar Kuzele obraća se gradskim zastupnicima i zahvaljuje na izboru.

4.

Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Munja"

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Konačni prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Konačnog prijedloga su gradski
zastupnici primili.
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i
amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima.
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada 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),
Zdravko Juć (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain
(replika), Danira Bilić (replika) i Ivan Šikić (replika).
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ zbog povrede
Poslovnika.
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 3 "protiv") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Munja",
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

5.

Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveti Duh
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

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 Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada obrazlaže 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
Zdravko Juć.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 3 "protiv" i 7 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja Sveti Duh,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

6.

Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Slobodne
carinske zone Jankomir
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

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 Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a) i Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a).
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 6 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja
Slobodne carinske zone Jankomir,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

7.

Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Zagreba

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na
Prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga su gradski zastupnici primili.
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s
osnove njihove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Davor
Bernardić (replika), Pero Kovačević (neslaganje s replikom), Vesna Majher (u ime Kluba
gradskih zastupnika SDP-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih
zastupnika HNS-a), Ivica Perković, Žarko Delač i Morana Paliković Gruden.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u ime predlagatelja daje završnu riječ.
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Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod.
Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 3 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o socijalnoj skrbi,
s amandmanima predlagatelja, 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 Grada Zagreba nastavlja s radom.

8.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate
parkiranja
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za prostorno uređenje i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: 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), Pero
Kovačević (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika) i Morana Paliković Gruden.
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Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 6 "protiv" i 5"suzdržanih") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

9.

Prijedlog odluke o promjeni naziva Osnovne škole Miroslava Mrkše
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, 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.
Gospodin Boško Lozica, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu
i šport obrazlaže Prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") donosi
ODLUKU
o promjeni naziva Osnovne škole Miroslava Mrkše,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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10.

Prijedlog zaključka o ukidanju koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na
42. dimnjačarskom području
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Jurica Meić, Morana Paliković Gruden i Pero Kovačević.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (33 "za", 2 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi
ZAKLJUČAK
o ukidanju koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na
42. dimnjačarskom području,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

11.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Centra za rehabilitaciju
Silver
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješće radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a).
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Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 3 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Centra za rehabilitaciju Silver,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

12. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2007.
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Grada Zagreba u 2007.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog
zaključka.
Izvješća su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i
nadležna radna tijela
- Odbor za financije,
- Odbor za prostorno uređenje,
- Odbor za zaštitu okoliša,
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nije zauzeo stav.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se oba izvješća zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet obrazlaže izvješća.
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U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Jozo Radoš
(u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika
HDZ-a i HSLS-a), Ivan Šikić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i mr.sc. Alenka
Košiša Čičin-Šain.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 7 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

13.

Izvješće o provedbi Programa poticajnih mjera populacijske politike Grada
Zagreba u 2007.

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog
zaključka.
Izvješće su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna
tijela
-

Odbor za gospodarski razvoj,
Odbor za zdravstvo,
Odbor za obrazovanje i šport,
Odbor za mladež i
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada obrazlaže Izvješće.
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U raspravi sudjeluju: Iva Prpić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Morana
Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.
(ispravak netočnog navoda), Morana Paliković Gruden (neslaganje s ispravkom netočnog
navoda), Iva Prpić (ispravak netočnog navoda), Morana Paliković Gruden (neslaganje s
ispravkom netočnog navoda), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Žarko Delač, Pero Kovačević, Morana Paliković Gruden (replika), Pero Kovačević
(neslaganje s replikom) i Morana Paliković Gruden (ispravak netočnog navoda).
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac izriče
opomenu gradskoj zastupnici Morani Paliković Gruden zbog vrijeđanja gradskog zastupnika
Pere Kovačevića.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 2 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

14.

a)
b)
c)
d)

Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja
Prijedlog zaključka o izboru člana Odbora za gospodarski razvoj
Prijedlog zaključka o izboru predsjednika Odbora za socijalnu skrb
Prijedlog zaključka o imenovanju člana Odbora Gradske skupštine za javna
priznanja

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gospođa Mirjana Keleminec, članica Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže
prijedloge.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima.
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o
prijedlozima.
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o izboru člana Odbora za izbor i imenovanja,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o izboru člana Odbora za gospodarski razvoj,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o izboru predsjednika Odbora za socijalnu skrb,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o imenovanju člana Odbora Gradske skupštine za javna priznanja,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
čestita novim članovima i predsjedniku Odbora i želi im uspješan rad.

15.

Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Odbora za lokalnu i
područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
obrazlaže Prijedlog.
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 4 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK
o prijedlogu za imenovanje člana
Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Hrvatskoga sabora,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

16.

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Izvor"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Izvor",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

17.

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra mladih "Ribnjak"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Centra mladih "Ribnjak",

u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
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18.

Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja
suvremene umjetnosti
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja suvremene umjetnosti,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

19.

a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za
tekstil, kožu i dizajn
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Glazbene škole Zlatka Balokovića
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Otok
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne
škole Vugrovec-Kašina
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
obrazlaže prijedloge.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima.
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o
prijedlozima.
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za tekstil, kožu i dizajn,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole Zlatka Balokovića,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Otok,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Vugrovec-Kašina,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

20.

Prijedlog zaključka o imenovanju člana Upravnog vijeća doma zdravlja
željezničara

Predlagatelj je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i
branitelje.
Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje obrazlaže Prijedlog.
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Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja željezničara,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Točke od 21. do 23. su prijedlozi zaključaka o prethodnoj suglasnosti, odnosno suglasnosti na
statute ustanova i to:
21.
22.
23.

Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Osnovne škole Julija Klovića
Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Izmjene Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Peščenica, Zagreb
Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut ustanove Regionalna energetska
agencija Sjeverozapadne Hrvatske
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.
U raspravi sudjeluje Žarko Delač.
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja,
kulture i športa u ime predlagatelja odgovara na pitanje iz rasprave.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se zajedno glasuje o prijedlozima.
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o
prijedlozima.
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta
Osnovne škole Julija Klovića,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Izmjene Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, Zagreb,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Statut ustanove
Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.







Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 36. sjednicu u 17,37 sati.

KLASA: 021-05/08-01/126
URBROJ: 251-01-04-08-7
Zagreb, 29. svibnja 2008.
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