ZAPISNIK
38. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
26. rujna 2008.

ZAPISNIK
38. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 26. rujna 2008. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,04 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; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; mr.sc.
Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher;
Antun Mateš; Jurica Meić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar Horvat;
Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Ivica
Perković; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; mr.sc. Miroslav
Rožić; Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Luka Šimurina; Dan Špicer; Dragutin Šurbek; Stipe
Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr.sc. Ivo Josipović i
dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.
Nenazočni gradski zastupnici:, Boris Mikšić i Davor Šuker.
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada
Zagreba; Slavko Kojić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije;
Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet;
Zvonimir Šostar, 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 i
predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Duško Ljuština - član Gradskog
poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa; Stjepan Stublić - član Gradskog
poglavarstva za područje poljoprivrede i šumarstva; Greta Augustinović Pavičić - tajnica
Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada
Zagreba; 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; mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za
gospodarstvo; Jelena Pavičić Vukičević - pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
šport; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Nevenka Krznarić pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Doris Kažimir - pročelnica
Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik
Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Velimir Hlevnjak - pomoćnik pročelnika Ureda
gradonačelnika; Damir Lasić - pomoćnik pročelnika Gradskog ureda za imovinsko-pravne
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poslove i imovinu Grada; 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;
Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Dragan
Korolija Marinić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; 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.: Franjo Žulj - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Ljerka
Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko
stambeno-komunalno gospodarstvo; Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje
športskim objektima; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Mate
Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.;
Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ivan Lončarević - zamjenjuje voditelja
Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Rina Nujić - zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS;
Anita Brajković - zamjenjuje direktora Razvojne agencije TPZ d.o.o.; dr.sc. Veselin Simović predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Davor Tor - voditelj Odsjeka, PUZ;
Loredana Benčić - predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba; Dominik Šepak - zamjenik
predsjednika Savjeta mladih Grada Zagreba; Amelia Tomašević - direktorica Turističke
zajednice Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.
Sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba nazočno je izaslanstvo Kontrolnog ureda
grada Beča u sljedećem sastavu: dr. Erich Hechtner - direktor ureda; ing.mag.dr. Rudolf
Biwald - zamjenik direktora; ing.mag. Albert Schön - načelnik Odjela te prevoditeljica Sonja
Đerasimović.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
utvrđuje da je sjednici nazočno 40 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) od
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i
odlučivati.
Predsjednica izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici dr.sc. Ivo
Josipović i dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. a zakašnjenje gradski zastupnik Davor Bernardić.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 38. sjednicu.
Predsjednica obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 34. stavku 3.
Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba, prije održavanja današnje sjednice prihvatila u
ime Gradske skupštine Grada Zagreba pokroviteljstva nad III. Zagrebačkim maketarskim
kupom Crna kraljica 2008. koje je održano 20. rujna 2008. te nad Danima zagrebačkih
branitelja Vukovara koje se održava od 21. rujna do 3. listopada 2008.
Obavještava gradske zastupnike da je od Gradske organizacije SDP-a primila obavijest
da je gospođa dr.sc. Jasmina Havranek izabrana za predsjednicu Kluba gradskih zastupnika
SDP-a.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 37. sjednice Gradske skupštine
Grada Zagreba održane 15. srpnja 2008.

-

-

Gradski su zastupnici primili:
uz poziv za sjednicu od 12. rujna 2008. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za
predložene točke, rokovnik sjednica radnih tijela, obavijest u vezi s osnivanjem Savjeta
mladih Grada Zagreba i u vezi sa Službenim glasnikom Grada Zagreba;
uz dopis dopunske dostave od 18. rujna 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 6. i 7. postaju točke 8. i 9. prijedloga dnevnoga reda,
prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 10. s tim u vezi dosadašnja
točka 8. postaje točka 11. prijedloga dnevnoga reda, prijedlog za dopunu prijedloga
dnevnoga reda novom točkom 12. s tim u vezi dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 13. i
14. prijedloga dnevnoga reda, za točku 14. podtočku b) Prijedlog za izmjenu Prijedloga
zaključka o predlaganju predstavnika Grada Zagreba za člana Upravnog vijeća Centra za
rehabilitaciju SILVER, novi prijedlog dnevnog reda, zapisnik 37. sjednice Gradske
skupštine Grada Zagreba održane 15. srpnja 2008., Dopis Ministarstvu unutarnjih poslova,
Ravnateljstvu policije, Pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika na 37.
sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 15. srpnja 2008. godine te primljenih odgovora,
odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika i Pregled dostavljenih materijala za
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-

-

38. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima
dostave;
uz dopis dopunske dostave od 24. rujna 2008. izvješća radnih tijela za točke od 2. do 8. i
točku 10. i Novi pregled dostavljenih materijala za 38. sjednicu Gradske skupštine Grada
Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave;
uz dopis dopunske dostave od 25. rujna 2008. za točku 2. Izvještaj o korištenju sredstava
na Razdjelu 10., Aktivnosti 11. Nepredviđeni rashodi vezani uz zdravstvo prema
zaključcima Gradskog poglavarstva za razdoblje siječanj - lipanj 2008. na zahtjev Odbora
za socijalnu skrb i Izvješće i tabelarni prikaz o sredstvima izdvojenim za izgradnju i
opremanje zgrade Muzeja suvremene umjetnosti na zahtjev Odbora za mjesnu
samoupravu, za točku 3. Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na Prijedloge za
izmjenu u Knjizi I. uz Prijedlog zaključka o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih
prijedloga za izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, za
točku 7. Zaključak Gradskog poglavarstva o podnošenju Amandmana na Prijedlog odluke
o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa, za točku 10.
Zaključak Gradskog poglavarstva o davanju mišljenja na Prijedlog zaključka o odobrenju
Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2009. i na Prijedlog zaključka o
prihvaćanju Prijedloga financijskog plana radi ostvarivanja programa Savjeta mladih
Grada Zagreba za 2009., Novi pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih
zastupnika na 37. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 15. srpnja 2008. godine te
primljenih odgovora, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika i Novi pregled
dostavljenih materijala za 38. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama
dnevnoga reda i datumima dostave.

Gospodin Joško Morić u ime Kluba zagrebačkih zastupnika predlaže
prijedloga dnevnog reda izostave Prijedlog zaključka o mišljenju o razrješenju
Policijske uprave zagrebačke i Prijedlog zaključka o mišljenju i imenovanju
Policijske uprave zagrebačke, jer se ponovno radi o traženju mišljenja Gradske
Grada Zagreba za nešto što je već učinjeno.

da se iz
načelnika
načelnika
skupštine

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić konstatira da treba poštivati
zakonom propisani postupak u vezi sa spomenutim prijedlozima te objašnjava da se može
razgovarati o inicijativi za promjenu zakona kako bi Grad dobio drukčije ovlasti.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
dopunjuje objašnjenje i navodi da je ravnatelj policije zatražio mišljenje Gradske skupštine o
razrješenju odnosno imenovanju načelnika Policijske uprave zagrebačke pa su sadašnja
kadrovska rješenja privremena.
Gradska skupština većinom glasova (34 "protiv" i 4 "za") ne prihvaća prijedlog
gradskog zastupnika gospodina Joška Morića.
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Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća
Dnevni red
1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju
mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka
2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2008. za
razdoblje siječanj - lipanj 2008.
Izvještaj o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan
30. lipnja 2008.
Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje
siječanj - lipanj 2008.
Izvještaji o ostvarenju programa javnih potreba i utrošaka sredstava za
razdoblje siječanj - lipanj 2008.:
- u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada
Zagreba,
- za financiranje javnih potreba i decentraliziranih funkcija u osnovnom
školstvu Grada Zagreba,
- za financiranje javnih potreba i decentraliziranih funkcija u srednjim
školama i učeničkim domovima Grada Zagreba,
- za financiranje javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu,
- u tehničkoj kulturi Grada Zagreba,
- u športu Grada Zagreba i Zagrebačkom športskom savezu,
- u kulturi Grada Zagreba,
- u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- za radove kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu
Zagrebu i
- za radove u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog
gospodarstva u Gradu Zagrebu
3. Prijedlog zaključka o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za
izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za
izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
5. Prijedlog zaključka o Povelji o razumijevanju i prijateljstvu između Grada
Ankare i Grada Zagreba
6. Prijedlog zaključka o Povelji o prijateljstvu i suradnji između Grada Pečuha i
Grada Zagreba
7. Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg
socijalnog statusa
8. Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
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9. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 8. Prvenstvom
zagrebačkih osnovnih škola Memorijal "Marko Horvat"
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. Veslačkim
susretom osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Međunarodnim
festivalom heligonki
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 36. Međunarodnim
plivačkim mitingom "Mladost 2008."
10. a) Prijedlog zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada
Zagreba za 2009.
- dostavlja se na odobrenje
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana radi
ostvarivanja programa Savjeta mladih Grada Zagreba za 2009.
11. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za izbor i
imenovanja
12. a) Prijedlog zaključka o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave
zagrebačke
b) Prijedlog zaključka o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave
zagrebačke
13. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole Stjepana Bencekovića
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra
za odgoj i obrazovanje "Goljak"
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole
za cestovni promet
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra
za dopisno obrazovanje
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora Doma
učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš
14. a) Prijedlog zaključka o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za djecu i
odrasle – žrtve obiteljskog nasilja "Duga – Zagreb"
b) Prijedlog zaključka o predlaganju predstavnika Grada Zagreba za člana
Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Silver
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 daju usmeno ili u pisanom obliku. Vrijeme za
postavljanje pitanja i davanje prijedloga ograničeno je na uobičajenih sat i pol pa moli
zastupnike koji ne uspiju doći na red da po isteku tog vremena pitanja i prijedloge daju u
pisanom obliku. Moli da se prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga kao i davanja
odgovora poštuje Poslovnik. Na popisu prijavljenih je 14 zastupnika.
Gradska zastupnica gospođa Ivana Mlinar Horvat pitanje postavlja pročelniku
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo,
komunalne poslove i promet gospodinu Davoru Jelaviću u ime Sekcije dimnjačara pri
Udruženju obrtnika Grada Zagreba u vezi s Dimoprometom, koncesionarom za obavljanje
dimnjačarskih poslova za područje Centra i Sesveta koji bi se trebao pridržavati cjenika,
sastavnog dijela ugovora. Međutim, to poduzeće naplaćuje apsurdne i nerazumne cijene
svojih usluga, pa se npr. Društvo tjelesnih invalida Grada Zagreba žalilo na neopravdano
obračunate usluge od čak 1000%. Još je skandaloznija informacija da je Dimopromet na
objektima zagrebačkog modela stanogradnje Jelkovec-Sopnica naplaćivao dimnjačarski
pregled više nego što stoji izgradnja dimnjaka, jer je za pregled dimnjaka u 55 stambenih
objekata naplatio preko 4 milijuna kuna. Moli očitovanje u svezi s ovim navodima te da u
suradnji s načelnikom Komunalnog redarstva gospodinom Goranom Bošnjakom da pisani
odgovor o poslovanju koncesionara Dimoprometa kao i podatke o svim pritužbama koje su
došle Gradskom uredu zbog izuzetno visokih računa koje fizičkim i pravnim osobama
ispostavlja to poduzeće.
Predlaže pročelnici Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport gospođi Jeleni
Pavičić Vukičević, na molbu ravnatelja Centra za odgoj i obrazovanje Goljak, da se hitno
pristupi rješavanju pitanja zemljišta Centra za odgoj i obrazovanje Goljak i da se što prije
raspiše natječaj za izgradnju novog Centra jer su sadašnji uvjeti rada neodrživi.
Gospodin Davor Jelavić član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet navodi da je isto pitanje Gradskom poglavarstvu uputila Sekcija za dimnjačare pri
Udruženju obrtnika Grada Zagreba. Ispituju se svi navodi i ako se potvrde predložit će se
Gradskom poglavarstvu raskid ugovora s navedenim koncesionarom. Redovno kontroliraju
kako koncesionari poštuju ugovore pa su tako npr. prije mjesec dana raskinuli ugovor s
jednim koncesionarom na 29. i 31. dimnjačarskom području. Nakon raskida ugovora raspisuje
se novi natječaj pa će tako biti i u ovom slučaju.
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Gradski zastupnik gospodin Joško Morić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada
Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi sa statutarnom obvezom Gradskog poglavarstva da
najmanje jedan puta godišnje izvještava Gradsku skupštinu o stanju pokretne i nepokretne
imovine u vlasništvu Grada Zagreba. U dosadašnje tri godine svake je godine postavljao isto
pitanje. Gradonačelnik je odgovoran da će se izvještaj podnijeti. U četvrtoj godini mandata je
pomalo već besmisleno pitati kada će biti, pa pita zašto nije pripremljen i podnijet izvještaj o
stanju pokretne i nepokretne imovine u vlasništvu Grada?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da pokrene
inicijativu za osnutak gradske policije, što je predložio i na prošloj sjednici Gradske skupštine.
Gradonačelnik je odgovorio da to izvršna državna vlast neće rado prihvatiti niti dopustiti.
Navodi da Ministarstvo unutarnjih poslova priprema prijedlog za promjenu Zakona o policiji
radi usklađivanja s pravnom stečevinom Europske unije. Pripremaju se dva zakona i to jedan
o unutarnjim poslovima kojim se propisuje sustav unutarnjih poslova u državi i međusobni
odnosi a drugi o policijskim ovlastima. To je idealna prilika da se prema iskustvima većine
zemalja Europske unije propiše pravni temelj za osnutak gradske policije. Naime, u najvećem
broju država Europske unije državnoj policiji daje se u ovlast suzbijanje i razjašnjavanje svih
kaznenih djela iz područja organiziranog kriminala, korupcije i suzbijanje terorizma. Ostali
sigurnosni događaji uključujući javni red i mir i opća sigurnost daju se u nadležnost lokalnih
policija a državna policija zadržava mehanizme inspekcije i nadzora nad obavljanjem poslova.
Predlaže Gradonačelniku da se politički izjasni je li spreman prihvatiti dio
odgovornosti za sigurnost građana Zagreba i njihove imovine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s
izvješćem o imovini. Točno je da prije dvije godine nije htio da se pripremljeno izvješće o
imovini uputi Gradskoj skupštini radi digniteta gradskih zastupnika i same Skupštine.
Suradnici ga uvjeravaju da će izvješće biti pripremljeno za dnevni red u studenome. Vjeruje
im.
U međuvremenu je kao što je poznato Gradsko poglavarstvo predložilo odluke o
prodaji stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada a donijela ih je Gradska skupština.
Već je rekao da je Zagreb loš domaćin kada su u pitanju i prostori i stanovi. Nada se da će se
do kraja godine napraviti sve tehničke pretpostavke do uknjižbe u gruntovnicu kako bi se
znalo što Grad prodaje. Tada će biti lakše sastaviti izvješće o upravljanju imovinom.
Na prijedlog u vezi s osnutkom gradske policije odgovara da preuzima dio
odgovornosti, odnosno već ju je preuzeo kada je po treći put izabran za gradonačelnika ali
nema ovlasti prema policiji. Podupire prijedlog gradskog zastupnika gospodina Joška Morića,
kojim bi se, ne zadirući u pravni i ustavni temelj policije, uspostavila gradska policija, što bi
olakšalo život i njima koji nose teret odgovornosti jer bi imali i ovlasti.
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Gradski zastupnik gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića u vezi s ustrojavanjem podružnice koja bi preuzela jedinstvenu
naplatu komunalnih troškova u gradu Zagrebu s obzirom da je prije izvjesnog vremena pilot
projekt koji je proveden u Kajzerici i Podsljemenu dao dobre rezultate. Podsjeća da je jedan
od glavnih motiva ustrojavanja Holdinga bila racionalizacija i ušteda rada gradskih poduzeća,
u prvom redu komunalnih a time i smanjivanje manipulativnih troškova vezanih uz obračun i
naplatu komunalnih troškova. Nije mu jasno zbog čega se oklijeva, jer bi to bilo na obostranu
korist kako Holdinga tako i krajnjih korisnika jer bi osim izravne koristi bila bi i indirektna
smanjenjem vremena potrebnog za uplate različitih računa. Što se događa s jedinstvenom
bazom podataka u Gradu Zagrebu? Radi li se u koordinaciji s HEP-om i Telekomunikacijama
ili s drugim zainteresiranim poduzećima kako bi to sve mogao preuzeti Grad Zagreb, odnosno
Holding.
Predlaže Gradskom poglavarstvu da se uvede godišnja nagrada za najboljeg
gospodarstvenika i poduzetnika u Zagrebu te da se ta nagrada nazove po pokojnom
potpredsjedniku Gradske skupštine i uspješnom gospodarstveniku gospodinu Drgutinu
Štigliću ujedno i dobitniku Nagrade Grada Zagreba.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na prijedlog u vezi
s nagradom za najboljeg gospodarstvenika i poduzetnika konstatira da se za Nagradu Grada
Zagreba mogu podnijeti i prijedlozi za najboljeg gospodarstvenika i poduzetnika.
Odgovara na pitanje u vezi s uvođenjem jedinstvene uplatnice za komunalne usluge.
Pilot projekt Kajzerice je završio a na sustavu se radi i dalje. Predsjednik Uprave Zagrebačkog
holdinga d.o.o. gospodin Ivo Čović pripremit će odgovor u pisanom obliku.
Naime, ne radi se samo o pitanju jedinstvene uplatnice. Teško je reći što građani žele.
O tome najbolje svjedoči razgovor dvojice penzionera, što ga je neki dan čuo u tramvaju.
Jedan traži jedinstvenu uplatnicu da ne mora tri puta ići plaćati komunalije a drugi želi tri puta
ići plaćati jer mu to služi za održavanje kondicije. Prema tome relativno je što ljudi žele. Jedni
bi željeli zajedničku a drugi odvojene uplatnice. Bitnije od toga je da se omogući plaćanje
uplatnica na jednom mjestu kako građani ne bi morali plaćati poštarinu, što nekima puno
znači, posebno penzionerima.
Gradski zastupnik gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića i pročelnicu Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i
imovinu Grada gospođu Ninoslavu Zeković u vezi s rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja
stanovnika Ledinskog puta i odvojaka u naselju Sveta Klara. Prije nekoliko dana je u Svetoj
Klari na zboru građana čovjek, bolestan od PTSP-a, koji je predsjednik Udruge oboljelih od
PTSP-a, prijetio da će se opasati dinamitom, otići doma i dignuti sve u zrak zbog neriješenih
imovinsko-pravnih odnosa s Gradom Zagrebom.
Nakon toga uspostavilo se da cijela ulica ima isti problem. Radi se o oko 100, 150 kuća koje
su napravljene na zemlji koja je u vlasništvu Grada Zagreba, koju su ljudi uredno kupili,
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dobili građevinske, uporabne i sve druge dozvole. Gruntovno se ne mogu uknjižiti. U
Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada im nude da ponovno otkupe
istu zemlju da bi se to poslije legaliziralo. Najbitnije je da ima dva ili tri slučaja koji su na
neki način uspjeli legalizirati objekte ali neće reći kako već šute. Čuo je da je formirana
komisija u Gradskom poglavarstvu koja im je odobrila upis.
Što se tu može napraviti i može li se konačno riješiti spomenuti problem stanovnika
Svete Klare, da se ne bi dogodile stvari koje se najmanje žele.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje u vezi s
rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja stanovnika Svete Klare predlaže, kako bi se dobilo na
vremenu, da u ponedjeljak u 14 sati predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - zapad
gospodin Jadranko Baturić i gradski zastupnik gospodin Tomislav Babić budu na sastanku s
predstavnicima stanovnika i Gradskog ureda kako bi zajedno ustanovili o čemu se radi i što se
može napraviti. To nije jedinstven slučaj u Gradu jer problem bespravne gradnje u Gradu nije
i neće dugo biti riješen. Jedinicama lokalne samouprave treba vratiti inspekcije koje su sada u
ministarstvima. Malo prije govorilo se o policiji, o odgovornosti i o ovlasti. Grad nema ovlasti
da riješi problem stanovnika u Svetoj Klari. Ljudi kupe zemlju, plate porez, naprave kuću i
događa se to što se događa. Grad ne može dati nalog da se ukloni ni šupa ni daska. Za to je
nadležna inspekcija kojoj je po vertikali nadređeno ministarstvo, iako je fizički smještena u
zgradi Gradskog poglavarstvo. Napominje da je od nekadašnjih 26, 28 inspektora ostalo 7.
Napominje da su apelirali i sadašnjoj ministrici kao i bivšoj koalicijskoj vlasti u
vrijeme pokojnog premijera Račana da zajedno ustanove što se može napraviti izmjenama
zakona. Struka treba odrediti kako se može legalizirati objekt prema planovima, prostornoplanskoj dokumentaciji. Kada bi Grad imao inspekciju mogli bi se prevenirati u temeljima da
se ne događa cirkus. Bili bi efikasniji da imaju instrumente. Na žalost ih nemaju. Gase požar,
a ovo je prilika da ga zajedno gase.
Gradski zastupnik gospodin Tomislav Babić traži daljnje objašnjenje, jer se isključivo
radi o zemlji u vlasništvu Grada Zagreba a pojedine kuće u tom su dijelu su napravljene čak
68-e, prije famoznog snimanja 13. 3. 1968. godine. Oni dosad nisu mogli riješiti svoje
imovinsko-pravne odnose a još je veći problem jer su to neki na početku iste ulice uspjeli.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u dopuni odgovora najavljuje i
pisanu informaciju od Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada,
pojedinačno za svaki slučaj. Ponovno apelira da se u ponedjeljak, kao što je predložio, nađu
svi zajedno na sastanku i da vide što se može učiniti u Novom Zagrebu. Poznato je da tamo
gdje su zgrade i neboderi od 15 ili 18 katova to nije provedeno u knjigama. Ministarstvo je
sporo. Institucije nisu odradile svoj dio posla. U zemljišnim knjigama su upisane ledine a ljudi
žive u zgradama 30, 40 godina. Misli da zgrade koje su napravljene prije 68-e po zakonu stiču
pravo legalnosti pa su zato njihovi vlasnici uspjeli to riješiti a ostali koji su poslije gradili
vjerojatno nisu. Zajedno trebaju odrediti zadaće i rješavati ih dok ne riješe problem. Žive
ljude ne mogu niti žele detaširati iz tog dijela grada, već im moraju pomoći.
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Gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića može li se, što hitnije, u idućih mjesec dana održati tematska
sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba o stanju opće sigurnosti u Gradu. Kao i većina
građana Grada Zagreba nije zadovoljan stanjem opće sigurnosti građana Zagreba, niti je
zadovoljan činjenicom da se u Zagreb uvozi načelnike Policijske uprave a gradskim se
zastupnicima i građanima to prezentira kao rješenje za poboljšanje, odnosno jačanje opće
sigurnosti građana kao što su rekli predsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova. Također
nije zadovoljan s onim što je Grad do sada učinio na tom planu. Na tematskoj sjednici
Gradske skupštine bi trebalo konkretno iznijeti činjenice koje utječu na slabljenje opće
sigurnosti građana i predložiti skup mjera Vladi i Ministarstvu unutarnjih poslova i zatražiti
da se ovo pitanje više ne rješava na dosadašnji način. Pita Gradonačelnika je li mu ministar
Berislav Rončević odgovorio na pismo.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se građane
informira o tome što se događa s prodajom stanova. Građani pitaju ide li prodaja stanova. Dio
se građana deložira a dio ne, iako je većina ljudi formalno-pravno gledano bespravno u
gradskim stanovima.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje u vezi s
tematskom sjednicom Gradske skupštine Grada Zagreba o stanju sigurnosti napominje da je
dogovoreno na sjednici Predsjedništva Gradske skupštine da će se takva sjednica organizirati.
Također je dogovoreno u vezi s prijedlogom gospođe Danire Bilić da će se o športu održati
posebna tematska sjednica. Obje sjednice bit će do kraja ove godine.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da postoji zaključak Gradske skupštine u vezi s održavanjem sjednice o stanju
sigurnosti.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić potvrđuje da postoji skupštinski
zaključak. Ujedno obavještava da će predsjednica, potpredsjednici, predsjednici stranačkih
klubova, članovi Uprave Holdinga i članovi Poglavarstva dobiti poziv za savjetodavnu
konferenciju o stanju sigurnosti u Zagrebu s posebnim osvrtom o nasilju među mladima koje
će se održati sutra u Gradskom poglavarstvu. Poziv je upućen ministru policije, ravnatelju
policije, načelniku Policijske uprave zagrebačke, svim relevantnim političkim čimbenicima u
Gradu. Pozvani su svi oni koji su u ovom gradu dobili mandat da pomognu da se bolje i
sigurnije živi.
Iako neće raditi reklamu ni jednom profesoru napominje da se slaže sa stavom
profesorice Krizmanić, što ga je iznijela u televizijskoj emisiji, iako mu puno puta dere kožu
ponekad više ili manje opravdano, da je ključna riječ dijalog za toleranciju. Dijalog za
toleranciju nedostaje ne samo u Zagrebu nego i u Hrvatskoj a za to treba vremena. Kaže se od
obitelji, vrtića i škole do međusobnog odgoja za toleranciju. Na sutrašnjoj će konferenciji
uvodničari biti ljudi iz policije. Treba vidjeti što mogu svi zajedno učiniti bez obzira na
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smanjeni broj kaznenih djela u Gradu Zagrebu u odnosu na 2007., što je razlog nasilja uopće i
što je razlog da ta kaznena djela većinom nisu otkrivena u odnosu na 2007. Kriminalitet
bilježi pad po svim skupinama a istodobno je smanjen broj otkrivenih kaznenih djela po svim
kategorijama. Toj diskrepanciji treba naći odgovore. Sutrašnje savjetovanje će biti na tom
tragu i bit će uvod u tematsku sjednicu Skupštine.
Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ne zna kome bi uputila
pitanje pa moli Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića odgovor u vezi sa
zamjenom zemljišta i izdavanjem lokacijske dozvole za izgradnju hotela kod bolnice Merkur.
Kako je došlo do zamjene tog zemljišta koje je bilo u gradskom vlasništvu. Sudski je vještak
novom vlasniku zemljište procijenio na 7,4 milijuna kuna. U isto vrijeme Grad Zagreb je to
zemljište zamijenio za zemljište u Resniku po cijeni od 150 kuna po kvadratnom metru,
odnosno u ukupnom iznosu od 1,390 milijuna kuna. Prilikom zamjene oštećen je Grad Zagreb
za 6,274 milijuna kuna.
Kako je došlo do izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju hotela kao pratećeg
sadržaja bolnice Merkur kada ta ista bolnica, u dopisu kojeg citira, tvrdi da to nije u njezinom
interesu i da hotel ne žele na tom mjestu jer nije i ne može biti prateći sadržaj bolnice.
Predlaže u ime HNS-a, iako je gospodin Vice Vukov u Hrvatski sabor izabran iz
redova SDP-a, da Zagreb jednoj ulici da njegovo ime s obzirom na sve što je za života učinio
za hrvatski narod.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će odgovor na
pitanje u vezi sa zamjenom zemljišta i lokacijskom dozvolom za hotel kod bolnice Merkur
dati u pisanom obliku Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada i Gradski
ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove
i promet. Ne zna tko je zamijenio, po čijem nalogu, je li ili nije oštećen javni interes. Podaci
koje je iznijela gradska zastupnica zavređuju pažnju i što hitnije pisano očitovanje pročelnika
koji su kao i on prisegli da će poštivati zakon.
Podržava prijedlog da se pokojnom Vici Vukovu, s kojim je bio i prijatelj i koji je
1997. godine došao u Savjet SDP-a Grada Zagreba zajedno s pokojnim Borisom Marunom,
dade ime ulice u Gradu. Vice Vukov poslije je postao i zastupnik SDP-a u Saboru. Bio je i
veleposlanik u Švicarskoj. Radi se ne samo glazbenoj ikoni već o čovjeku, moralnoj vertikali
koji je imao bariton bez premca u Hrvatskoj. Misli da će ovaj prijedlog podržati i ostali
gradski zastupnici.
Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnje objašnjenje
u vezi s pitanjem o zamjeni zemljišta. Ponavlja da je sudski vještak procijenio to zemljište
prilikom izdavanja bankovnih kreditnih dozvola.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradsku zastupnicu da nije zatražila daljnje objašnjenje, konstatira da je
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Gradonačelnik najavio odgovor u pisanom obliku te ju poziva da se drži Poslovnika. Moli
Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića da dopuni odgovor, iako smatra
da gradska zastupnica nije zatražila daljnje objašnjenje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor s obzirom
da se radi o osjetljivom pitanju. Prisegao je da će poštivati Ustav i zakone ove države. Najavio
je da pročelnici ureda koji su jedini ovlašteni predlagati Gradskom poglavarstvu a ono
Skupštini, dadu pismena izvješća iz kojih će se vidjeti što je tko napravio.
U vezi s prijedlogom za Vicu Vukova ponavlja da ovdje u dvorani nema čovjeka koji
taj prijedlog ne bi podupro. Mora se naći najkvalitetnije rješenje i tako dati obol zahvali za sve
ono što je Vice napravio u svojoj karijeri.
Gradski zastupnik gospodin Stipe Tojčić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića u vezi s izdavanjem suglasnosti i sanacijom prekopa javnih i nerazvrstanih
cesta. U gradu postoji nered od izdavanja suglasnosti za prekope do izvršenja sanacije i
nadzora nad sanacijom. Posljedica je veliki broj nesaniranih prekopa koji bitno utječu na
sigurnost prometa, a da se o izgledu cesta i ne govori. U Medvedgradskoj ulici u kojoj stanuje
napravljen je prekop na nogostupu dug cca 150 metara i tako stoji mjesec i pol dana. Prošle
godine je u Zagrebu izdano 6 tisuća suglasnosti za prekope. Od toga je naplaćeno oko 27
milijuna kuna. Zagreb ulaže velika sredstva za rekonstrukciju cesta a one se poslije toga
prekopavaju.
Uz usmeni odgovor moli i pisani odgovor s opisom sadašnjeg stanja, procedurom
odobravanja suglasnosti, podacima o prekopima koji do sada nisu sanirani i prijedlozima za
poboljšanje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara kako je točno da ima
1288 nesaniranih prekopa samo ne treba ih koordinirati gradonačelnik. Napominje da već pet
mjeseci čeka sobu koja će biti informatički opremljena s podacima o svima koji traže prekope,
vremenu izdavanja rješenja i ostalim podacima. Na tome inzistira svakih 10 dana na
sastancima kolegija. Uvjeren je da će novi predsjednik Uprave zajedno sa sastavnicama
Holdinga, prije svega Zagrebačkim cestama u suradnji s Uredom pročelnika Davora Jelavića
do 15. listopada uspostaviti takvu opremu s podacima o svim suglasnostima investitorima
koje daju Grad Zagreb i trgovačka društva u njegovu vlasništvu. Grad živi od tih ljudi i on ne
misli da su svi kriminalci. Grad mora biti logistika poduzetnicima i poboljšavati kvalitetu
javne usluge. To je temeljna zadaća gradskih vlasti. Kada on primijeti rupu na cesti, iako
netko može reći da to nije njegova obveza, odmah zove voditelja Podružnice Zagrebačkih
cesta Srećka Vučkovića ili nadležne u Gradskom uredu a ponekad ih pozove i da dođu na lice
mjesta. Postoji problem koordinacije trgovačkih društava u vlasništvu Grada s investitorima
ali najveći je problem koordinacija s trgovačkim društvima u vlasništvu države kao što su
HEP, T-Mobile ili T-com, VIPnet, Toplinske mreže, Elektroprivreda itd. Godinu dana je
vičući na to već oglušio, jer po tri mjeseca ne saniraju prekope.
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Gradski zastupnik će dobiti pisani odgovor. Potrebna je još bolja suradnja Gradskog
ureda i Podružnice Zagrebačke ceste. Nema više dupliciranja rješenja. Sva rješenja se izdaju u
Zagrebačkim cestama. Dupliranje su izbjegli ali odgovornost sada leži na njima, da se plati i
sanira u određenom roku.
Nada se će za dva do tri tjedna u Gradskom uredu biti sve informatički povezano i
moći će se vidjeti kako to funkcionira. Nesanirana su 1244 prekopa. Točno je da je prošle
godine izdano 6 tisuća suglasnosti za prekope. Sanirano je 150, a 1100 nastoje sanirati
zadnjih deset dana.
Gradski zastupnik gospodin Stipe Tojčić traži daljnje objašnjenje. Smatra da je pitanje
prekopa vezano za Holding zato jer je dato da se radi u Holdingu, ali to je pitanje nadležnog
ureda koji izdaje suglasnosti. Prekope mogu sanirati Zagrebačke ceste ali može i netko drugi.
Poznata su mu iskustva nekih drugih gradova u kojima se to radi na sljedeći način. Onome tko
dobije suglasnost za prekop kaže se da u određenom roku mora sanirati prekop prema
zadanim tehničkim uvjetima. Ako tako ne postupi, tada slijedi kazna. U Zagrebu je drugi
sistem. Prekope izvode Zagrebačke ceste ali i tu se može napraviti reda. To nije problem
napraviti.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u dopuni odgovora napominje
da se radi o pitanju tehničke naravi između Gradskog ureda i Holdinga. Ništa nije
jednostavno, pa će trebati još najmanje godinu dana da to riješe, jer je nažalost bila praksa
organiziranog kaosa, organiziranog nereda. Izdavalo se na par mjesta rješenja i radio je što je
tko htio. Kada se izmijeni odluka tako da se može kazniti onaj tko prekopa bez rješenja i
napravi oštećenje tako da mora sanirati cijelu ulicu, tada će se početi rješavati stvari. To je
jedini pravi način. Gradski ured već šest mjeseci ne izdaje suglasnosti, odnosno rješenja za
prekope. Ured neće angažirati nekoga sa strane da sanira prekope uz gradsko trgovačko
društvo koje ima najbolju asfaltnu bazu u Republici Hrvatskoj. Međutim nema koordinacije
između subjekata koji traže rješenja i prekapaju i onih koji ih izdaju te onih koji preuzimaju i
plaćaju. Treba ih povezati. Međutim, ako su se problemi slagali 20, 30, 40 godina ne mogu ih
riješiti za godinu dana. Problema ima još. Slaže se s gradskim zastupnikom da to nagrđuje
sliku grada i stvara dojam da Holding i gradska uprava ne rade posao kako treba.
Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića u vezi s fizičkom i financijskom realizacijom Programa zaštite,
sanacije i razvoja sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Zagreba. Investicijske aktivnosti
zagrebačkog Holdinga na određeni se način reflektiraju na Proračun Grada Zagreba a ujedno i
na kvalitetu života građana, jer cijene tih usluga plaćaju građani. Na prezentaciji spomenutog
programa rečeno je da će se kredit vraćati upravo iz poskupljenja cijene vode, koja je tijekom
dvije godine poskupila 39%, pa 44% i treći put 21,8%. Zbog toga bi zastupnici trebali znati
kakva je dinamika navedenih aktivnosti sanacije, zaštite i razvoja sustava vodoopskrbe i
odvodnje.
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Predlaže da gradski zastupnici dobiju izvješće o svim ostalim investicijskim
aktivnostima Holdinga koje se reflektiraju na proračun kao i na kvalitetu i cijene usluga koje
pružaju građanima Zagreba.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje navodi
da je prije deset dana u Beču bio gospodin Stipan Matoš, u ime Holdinga, na konferenciji u
vezi sa sanacijom vodoopskrbnih sustava. Prema podacima prosjek gubitaka vode u
europskim metropolama je između 15-20% dok je u Zagrebu 40-45%. To je alarmantno
stanje. U Izraelu se sreo s predstavnicima Izraelsko-Hrvatske gospodarske komore,
predsjednik koje je jedan od istaknutih ljudi u Izraelu, gospodin Yossi Peled. Bilo je
tridesetak poduzetnika, odnosno uvaženih gospodarstvenika iz Izraela a neki od njih su bili na
konferenciji u Beču. Oni nude suradnju i ne samo da jamče uštedu 20-25%, odnosno da se
saniranjem mogu smanjiti gubici 20-25% već da bi mogli biti ogledni primjer i za ostali dio
Europe. Razgovori i pregovori su u tijeku. On će se zalagati za to da ljudi iz Holdinga vide u
tome interes Zagreba.
Što se tiče cijene i poskupljenja o kojima je govorila gradska zastupnica sve je to
točno, ali je isto tako točno da je Grad Zagreb jedini u Hrvatskoj pustio u sustav pročistač
otpadnih voda, najveći ekološki projekt u suverenoj Hrvatskoj i u ovom dijelu jugoistočne
Europe, što se mora i platiti. Uz vodu, odvodnju i pročistač otpadnih voda cijena vode je na
razini prosječne cijene u hrvatskim gradovima koji nemaju uređaj za pročišćavanje , ne samo
biološkog nego i mehaničkog dijela. Za one građane koji nemaju svako je povećanje teret i
nije dobro ali učinit će se sve da ne čestitaju ljudima ove godine s poskupljenjem kao prošle.
Nada se da će uspjeti, ali to prije svega zavisi i od ljudi iz Holdinga i predsjednika Uprave
gospodina Ive Čovića, koji ima zahtjevan posao.
U vezi sa sanacijom sustava vodoopskrbe i odvodnje pisani odgovor pripremit će
predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga, d.o.o. gospodin Ivo Čović u kojem će izvijestiti
dokle su stigli u pregovorima s najrenomiranijom svjetskom tvrtkom koja će pomoći u izlasku
iz začaranog kruga koji je star 30 godina.
Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić traži daljnja objašnjenja. Svakako očekuje i
pisani odgovor, posebice jer se radi o 500 milijuna kuna koji su planirani utrošiti za ovu
godinu i da se vidi je li Holding organizacijski, kadrovski, sposoban do kraja godine izvršiti
radove u tom iznosu.
Fizički gubitak vode i financijski trošak bitno su različiti i to ne može biti razlog
poskupljenja vode dok vraćanje kredita može. Zašto je pročistač ponovno poskupio 3 milijuna
€ pa je sadašnja cijena skočila na 256 od planiranih 180 milijuna €.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i ponovno
najavljuje da će u pisanom obliku biti odgovor o tome koliko će se sredstava utrošiti u
sanaciju vodoopskrbnog i odvodnog sustava i koliko u izgradnju sustava tamo gdje nema
vode i odvodnje. Na pitanje u vezi s poskupljenjem pročistača za 3 milijuna eura, odgovara da
su se u međuvremenu pored mehaničkog i biološkog dijela pročistača na 125 ha u Resničkom
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gaju radili infrastrukturni objekti za koje postoji izvješće o svakoj lipi utrošenih sredstava. Tu
je Domovinski most, Čulinečka i sve prilazne ceste, otkup zemlje i sve ostalo što su radili jer
je trebalo iz cijelog područja grada dovesti desetine kilometara kanalskog sustava na
pročistač. To ne može pasti s neba.
Predlaže da izvješće za svaku lipu i kunu iz proračuna uloženu u infrastrukturne
objekte od Domovinskog mosta do Čulinečke dobiju gospođa Danira Bilić i zastupnici.
Trebali bi educirati ljude od djece do najstarijih da odu tamo i vide kako je to napravljeno. To
je ekološki projekt za 22. stoljeće. Bolje da se napravilo sada nego za pet godina, jer bi nas
Europa pritisnula i to bi morali napraviti.
Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića u vezi s najmom Gradske kavane. Ponovno je poništen natječaj pa ju zanima
njegovo objašnjenje s obzirom da je bilo valjanih ponuda a do sada se kavana koristila bez
naknade i bez ugovora. Pogoduje li ponovno svojim prijateljima, rođacima, mesarima,
omiljenim tvrtkama ili se stvarno radi o nevaljanim ponudama?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću manje
ceremonije a više rada potaknuta time što na prošloj sjednici Odbora za nacionalne manjine
nije bio ni jedan načelnik ni pročelnik iz Poglavarstva, odnosno Grada, jer su svi kao i svi
direktori podružnica bili na otvaranju podružnice vrtića na Laništu. Zanima ju koliko košta taj
nerad od dva sata na svim tim ceremonijama kao što je puštanje u promet svakog tramvaja,
njih 70 plus 70. Svaki put su pozvani zastupnici, čak se organizira i prijevoz autobusom. Tko
to plaća i koliko stoji taj nerad zbog otvaranja dogradnji, gradnji dva metra ceste, tramvaja itd.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će na pitanje u
vezi s Gradskom kavanom dobiti pisani odgovor Gradskog ureda za imovinsko pravne
poslove i imovinu Grada. Bio bi izabran najbolji ponuđač da je bilo sve u skladu s propisima i
zakonom. Čitao je danas nešto o tome u novinama na bazi palijativnih informacija, ali prema
informacijama što su mu ih dali pročelnica Ureda gospođa Ninoslava Zeković i njezin tim, ni
jedan od ponuđača za zakup Gradske kavane nije udovoljio uvjetima propisanim zakonom.
Napominje da pojedini natjecatelji već imaju lokale u gradskom vlasništvu i dužni su Gradu
ali ipak imaju obraza natjecati se. To je relikt prošlosti. Neki to i zagovaraju, čak i tako da
stoje iza njih, ali prije neka provjere kako oni koje zagovaraju izvršavaju svoje obveze prema
Gradu.
Nikoga ne favorizira, nikakve mesare, kumove, rođake itd. Ako gradska zastupnica
ima bilo kakvu sumnju ili uvid u to da on nekoga favorizira neka to prijavi institucijama
pravne države. Spreman je snositi sankcije zbog toga. Lako je ispaliti s ove govornice da
otvara dva metra prometnice, da pogoduje rođacima itd. Nema šanse za to. Neka ga ne
podcjenjuje.
Što se tiče tramvaja, zagrebački je tramvaj ponos zagrebačkih i hrvatskih ruku i pameti
Končara i Gredelja i dok god bude na ovoj dužnosti svaki će pustiti prije početka radnog
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vremena u promet našim sugrađanima. I Predsjednik Republike se igrom slučaja prošlu
subotu tamo našao kada je bio 88. Sada će biti 89. i svaki će nadalje tako da krenu u 7,30 i
dođu u 8,00 h do Trga bana Josipa Jelačića. Nakon trga svatko ide raditi svoj posao. Ispričava
se u ime onih koji nisu bili na sjednici Odbora za nacionalne manjine. Stalno govori da
pročelnici moraju biti prisutni na odborima. Što se tiče tvrdnje da su svi pročelnici i ostali bili
na Laništu on tamo nije vidio sve, čak ni one koji su trebali biti. Vidio je iz Gradskog ureda za
obrazovanje, kulturu i šport pročelnicu gospođu Jelenu Pavičić Vukičević, člana Gradskog
poglavarstva za područje obrazovanja, kulturu i športa gospodina Duška Ljuštinu, gospodina
Davora Jelavića koji je tamo bio kao pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Nije vidio puno drugih.
Bio je također i gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave Holdinga. Eto, spala je knjiga na tri
slova. Dakle, nije bilo drugih, već su se izgovorili za sjednicu Odbora, pa se još jednom zbog
toga ispričava. Drugi put se to ne bi trebalo dogoditi. Slaže se s gradskom zastupnicom da
pročelnici trebaju biti tamo gdje se raspravlja o bitnim stvarima a nacionalne manjine su
najbitniji mjerljiv instrument stupnja demokratičnosti svakog grada i svake zemlje.
Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić traži daljnje objašnjenje u vezi s najmom
Gradske kavane koju je do sad imao u najmu gradonačelnikov prijatelj koji nije plaćao
zakupninu i nije imao ugovor.
U vezi s otvaranjem podružnice vrtića u Laništu smatra da je to bilo slučajno otvaranje
podružnice vrtića ali su stvarno tamo bili svi, koliko zna. Znači da 2-3 sata nisu radili na
svojim radnim mjestima. Ali to se nije dogodilo samo tada, to se uvijek događa. Uvijek su
ceremonije i uvijek su tamo svi i još plus toga plaćaju se autobusi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na pitanje u
vezi s Gradskom kavanom. U 12. mjesecu 2000. je Zagrepčanima, neka mu dopuste da bude
malo prepotentan, vratio Gradsku kavanu koja je bila u vlasništvu Ferimporta, odnosno
Miroslava Kutle. Sjela je Zagrebačka banka, bio je stečaj. Pregovarali su, trgovali za parking
Kurelčeva-Cesarčeva gdje se sada razvija projekt IGH koji mu je Zagrebačka banka prodala.
To je bilo prije 8 godina. Tada su odlučili u Gradskom poglavarstvu da daju u zakup Gradsku
kavanu i da dvadesetak ljudi koji su tamo radili primaju plaću i da kroz kontrolirane cijene ta
kavana bude na usluzi građanima Zagreba, prije svega penzionerima koji su sastavni dio tog
kultnog mjesta. Nakon 8 godina tamo bi trebalo uložiti i raditi za jedno novo vrijeme. Idu na
natječaj na tržištu uz tzv. ziherung u vezi s cijenom kave kako bi ta kavana opet bila na
raspolaganju Zagrepčanima, jer se i zove Gradska. Za to će se zalagat i ubuduće. Odgovorno
tvrdi da je itko ispunio natječajne uvjete da bi bilo iznajmljeno, ali nije nitko čak ni gospodin
koji drži Hemingway, koji je ponudio najviše, 70 ili 72 tisuće kuna. To znaju Gospodin Ivan
Šikić, predsjednik Povjerenstva i drugi članovi tog tijela. Dezinformacije su da nisu dali
najam onome koji je pobijedio. Uz to spomenuti gospodin usput je dužan Gradu za najamninu
objekata koje koristi. To je neoprostivo. S gospodinom Šućurom jučer je trebao biti
prolongiran ugovor do okončanja natječaja, a najkasnije do 15. 11. zato jer je to rok za žalbe.
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Treba proći uobičajena zakonska procedura. Bio bi sretan da su mogli isti dan ponoviti
natječaj. To je puna istina. Uvjeren je da će do 15. 11. konačno imati kvalitetnu ponudu i
iznajmiti Gradsku kavanu uz ziherung o kojem je govorio.
Dopunjuje odgovor u vezi s ceremonijom. Na Lanište je došao službenim
automobilom. Nije trčao, iako bi mogao trčati jer ima toliko kondicije. Inače na posao i s
posla ide svojim autom. Na Laništu je bio 18 minuta a ne 2 sata. Nije nikome mjerio koliko je
tamo bio, ne zna odakle gradskoj zastupnici informacija da su tamo ljudi 2 sata.
Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić podsjeća da je, kada su u
Skupštini govorili o izmjeni zakona kako bi Grad imao određene ovlasti nad policijom, rekao
kako treba odgoj za toleranciju. Koga će zastupati kad se sami ne mogu suzdržati od prijekih
riječi? Odgoj za toleranciju je i kada se različito misli. Živimo u demokratskom ozračju. Samo
na to apelira. Gradska zastupnica nije rekla orgije ali je rekla puno gore. Rekla je da se ne
radi, da se bave ceremonijama. To je ljepše, ali je puno grublje i također je rekla da se po dva
sata slavi i troši, kao i da se otvaraju ceste od dva metra. Pledira na odgoj za toleranciju.
Treba pomoći mladim ljudima da siđu s igle, treba pomoći mladima kojima je nož, što bi
Bosanci rekli čakija, sredstvo obračuna na zagrebačkim cestama. Treba im pomoći tako da
budu tolerantni svojim stilom i ponašanjem prema drugima. Gradska zastupnica neka ne
govori prijeke riječi, iza kojih ne stoji ništa. Nikada neće s ove govornice izreći grubu riječ
prema nikome. Nema šanse da mu takve riječi upute gospodin Petar Kuzele ili gospodin Josip
Petrač. Oni su fina zagrebačka gospoda i neće im to pasti na pamet.
Gradska zastupnica gospođa Margareta Mađerić postavlja pitanje Gradonačelniku
Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću koje se svake godine aktualizira dolaskom
hladnijih dana. I ove godine ranije su došle niže temperature pa su Zagrepčani kao i svake
zime suočeni s hladnim stanovima. Gradska toplana bi trebala biti servis građanima osobito
zbog toga što su cijene komunalnih usluga previsoke, neke od njih su u ovom mandatu
povećane i za više od 50% a usluga je lošija i nekvalitetnija. Najvažnije bi trebalo biti brza i
efikasna usluga osobito za cijenu koja se plaća.
Daje prijedlog Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću i Gradskom
uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne
poslove i promet u vezi s peticijom stanovnika Šestina i Mlinova. Oni su skupili više od
tisuću potpisa i predali peticiju Gradskom uredu da se autobusna linija Mihaljevac-Britanski
trg uvede svakih 15 minuta umjesto svakih 30 minuta. Gotovo četiri mjeseca su prošla od
kada je peticija predana Gradskom uredu ali nema odgovora. Između ostalog to pokazuje da je
gradska uprava spora, troma, neefikasna i da ne sluša građane Zagreba. Zbog toga apelira da
Gradonačelnik i Gradski ured poslušaju puls stanovnika Grada Zagreba.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje u vezi s
cijenom usluga govori da se to odnosi na HEP Toplinarstvo koje nije u sustavu Grada, već je
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dio Hrvatske elektroprivrede. Na to ne mogu utjecati. Mogu utjecati na Gradsku plinaru,
kupiti plin od INE i distribuirati ga građanima. Shvatio je da je riječ o ljudima koji cvokoću u
svojim stanovima jer nemaju grijanja. Oni koji su priključeni na Gradsku plinaru samo okrenu
gumb i koliko para toliko glazbe. Ovdje je predsjednik Uprave Holdinga i bivši predsjednik
Uprave HEP-a koji je kompetentniji i mogao bi govoriti o gubicima koje ima HEP
Toplinarstvo ne samo u Zagrebu već i u Sisku i u Slavoniji, ali to je za raspravu na drugom
mjestu. Grad nema kompetenciju nad HEP-om i samo može očekivati da redovno održava
postrojenja i da puste grijanje kada temperatura padne ispod 12 ºC tri dana za redom.
U vezi s prijedlogom glede peticije građana Šestina i Mlinova odgovara da će
gospodin Ivo Čović i voditelj Podružnice ZET-a razmotriti koliki bi razmak autobusa trebao
biti na toj liniji da bi građani bili zadovoljni.
Gradska zastupnica gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja u vezi s
pitanjem o cijenama komunalnih usluga, jer bi se gradska uprava trebala baviti pitanjima koja
su životni problem Zagrepčana. Brine ju što u nekim drugim županijama nema grijanja, ali
budući da živi u Zagrebu i zastupnica je u Gradskoj skupštini postavljat će pitanja koja se tiču
života u Gradu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na pitanje.
Konstatira da je zastupnica Mađerić u pravu, međutim HEP funkcionira neovisno o Gradu.
Ponavlja da nemaju nikakvih ingerencija nad HEP-om i HEP Toplinarstvom. Njima je u
interesu isporučiti toplinu i naplatiti uslugu. To nema veze s kvalitetom javne usluge već s
tržišnim zakonitostima.
Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Josip Kereta pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića što su on i Gradsko poglavarstvo učinili za sigurnost u Zagrebu,
prvenstveno na području prevencije kriminaliteta. Gradonačelnika podsjeća na izjavu koju je
dao nakon sastanka s novim načelnikom Policijske uprave zagrebačke kada je rekao kako nije
zadovoljan stanjem sigurnosti u Zagrebu te da je njegov prioritet vraćanje sigurnosti na
zagrebačke ulice.
Postoji čitav niz aktivnosti koje Grad, odnosno Gradsko poglavarstvo može i moglo je
poduzimati u svojoj nadležnosti a ne samo prevaljivati sve na policiju. Gradska organizacija
HSLS-a je 15. 2. 2007. uputila Gradonačelniku inicijativu za osnivanje Vijeća za komunalnu
prevenciju i izradu programa prevencije kriminaliteta. Takva vijeća postoje u nizu drugih
gradova u Hrvatskoj a slična iskustva su i u drugim europskim gradovima. Npr. prema
podacima već samo kvalitetnija rasvjeta smanjuje stopu kriminaliteta na pojedinim
područjima za 20%. Znači, prevencija i kvaliteta ne mogu i ne smiju biti samo u području
odgovornosti policije već postoji čitav niz aktivnosti koje može i mora poduzimati Gradsko
poglavarstvo.
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da bi bilo
pretenciozno da on daje odgovor gradskom zastupniku, jer je sprečavanje kaznenih djela u
Gradu Zagrebu zadaća svih a ne samo njegova. Okrugli stol koji će sutra biti u Gradskom
poglavarstvu je ono što je mogao u ovoj situaciji učiniti. Vjeruje da će se u najskorije vrijeme
otkriti počinioci kaznenih djela koji su uzburkali ne samo zagrebačku veći hrvatsku javnost i
poljuljali sigurnost građana Zagreba posljednjih tri, četiri mjeseca. Nada se da će ljudi iz
Policijske uprave zagrebačke i Ministarstva unutarnjih poslova moći dati odgovore na pitanja
u vezi sa sigurnošću. Opet će ponoviti da je smanjena stopa kriminaliteta na svim razinama u
odnosu na 2007. ali je povećan broj neotkrivenih kaznenih djela pa ta diskrepancija ljulja
sliku o sigurnom Zagrebu. To je alarm koji se treba upaliti u glavi svakog odgovornog
čovjeka. Ne očekuje čuda od sutrašnje konferencije na kojoj će biti najviši ljudi izvršne i
zakonodavne vlasti Grada Zagreba, te drugi uglednici koji na poseban način promišljaju
pitanja mladih, subkulture, uzroka fenomena nasilja mladih itd. To će biti kao sjednica
Poglavarstva a u raspravi će sudjelovati i mediji kako bi zajedno dali ne samo odgovore na
neka pitanja nego na jedan drugi način progovorili o fenomenu sigurnosti i nasilja u Gradu
Zagrebu s posebnim osvrtom na nasilje među mladima.
Ministra unutarnjih poslova je zamolio da u pisanom obliku odgovori što je
uzrokovalo u Zagrebu smjene tri odnosno dva načelnika Policijske uprave. Ako su time
riješili jedan veći dio problema bit će sretan.
Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Josip Kereta traži daljnje objašnjenje jer je
gradonačelnik odgovorio da nema ovlasti. Navodi kako je na igralištu u Španskom otkriven
rasadnik marihuane što znači da gradski komunalni redari ne razlikuju biljku marihuane od
biljke ambrozije. Pita što Gradsko poglavarstvo može poduzeti da se educiraju gradski
komunalni redari i u čijoj je to zoni odgovornosti.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u dopuni odgovora ispričava se
što je govorio o policiji govoreći o sigurnosti, nasilju i kaznenim djelima u Zagrebu. Ne zna
za marihuanu na igralištu u Španskom. Ta će se informacija provjeriti. Onaj tko sadi
marihuanu čini kazneno djelo i to trebaju rješavati institucije sustava.
S radom komunalnih redara nije zadovoljan i tu se slaže s gradskim zastupnikom.
Navodi kako je dogovoreno da će predsjednici vijeća gradskih četvrti ocjenjivati svaki mjesec
koja je gradska četvrt najurednija a koja je najneurednija kao i rad komunalnih redara.
Najbolje je da ljudi sami sebe ocijene i to će biti objektivnije nego da ih ocjenjuje
Gradonačelnik.
Gradska zastupnica gospođa Vesna Brezić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića do kada će zapadni dio ostati na kraju Grada. Radi se o
Črnomercu, Vrapču i ostalim dijelovima Grada koji nemaju najosnovnije za potrebe njihovog
stanovništva. Nema domova umirovljenika osim jednoga na Svetom Duhu, nema dvorane za
kulturno-športske manifestacije, vrtića ima malo, nema dječjih igrališta, športskih terena,
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bazena, kino dvorana, šetnice uz prekrasnu Grmoščicu i Müllerov brijeg. Prije dvije godine na
njezino je pitanje Gradonačelnik odgovorio da postoji projekt. Kada će se taj projekt ostvariti?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se radi o
sjeverozapadnom dijelu grada. Ponosan je na ono što su napravili na zapadnom ulazu i izlazu
iz grada jer jedino tamo, po njegovom mišljenju, Zagreb ima europsko lice. Da je barem tako i
na Jadranskoj aveniji, u Sarajevskoj ulici koju su započeli i vode ju na novi autoput prema
Sisku, da su barem uspjeli spojiti puni profil Radničke još 3 km i proširiti Slavonsku,
denivelirati Ljudevita Posavskog i Slavonsku. Čekat će se do tada godinu, dvije dana. Na
Velikom potoku investirat će 70 milijuna kuna prema ugovoru koji su potpisali s Holdingom.
Elementarna nepogoda je došla ljudima kao naručena. Ponekad je i to dobro. Ljudi koji žive
gore 200, 300, 400 godina dobit će vodu i odvodnju prvi put u povijesti. Treba doći do
elementarne nepogode da budu u prioritetu. Gradit će se novi starački dom Trešnjevka-jug,
dnevni centar u Aleji Bologne i vrtić u Vrapču, a vrtić u Graberju bit će otvoren za desetak
dana. Vijeće gradske četvrti Podsused-Vrapče je u posljednjih 8, 9 godina napravilo dosta.
Jesu li mogli napraviti više? Vjerojatno jesu. Trebaju puno toga još napraviti. Dok god on
bude na čelu ovoga grada podržavat će ravnomjerni razvitak metropole. To je radio proteklih
8 godina i nema razloga da ovih 7 mjeseci i dalje tako radi jer građani to opravdano očekuju.
Gradska zastupnica nije spomenula veliki problem a to je tržnica u Vrapču. Poziva ju da
zajedno idući tjedan odu tamo. To je katastrofa, izgleda kao Arizona. To je jedan od
najeklatantnijih primjera kako treba reagirati tamo gdje treba najprije. Moli za strpljenje.
Neke stvari su pokrenuli, neke su u tijeku. Na žalost da se nije dogodila elementarna
nepogoda ljudi ne bi još za dvije, tri godine došli do objekata komunalne infrastrukture. Ne
misli da su elementarne nepogode način rješavanja problema. Međutim, tih 70, 80 milijuna
kuna odgodit će neke druge projekte koje su trebali napraviti u nekom drugom dijelu grada,
ali ovo je prioritetno.
Gradska zastupnica gospođa Vesna Brezić traži daljnja objašnjenja. Zatražila je
odgovor kada će se ostvariti projekt gradnje športske dvorane i dječjih vrtića. U Kustošiji već
15 godina postoji Kaj Kustošija. Ove godine nemaju dvoranu u Kustošiji jer su sve srušene.
Imali su tri a sada nemaju niti jednu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u dopuni odgovora govori da je
pri kraju izgradnja vrtića u Graberju, koji će biti otvoren za otprilike mjesec dana. Športsku
dvoranu i tržnicu u Vrapču, odnosno Kustošiji nastojat će uvrstiti u prioritete za iduću godinu.
Radi se o projektima koji dosta koštaju. Dnevni centar za 50 ljudi u Aleji Bologne će biti
gotov do trećeg mjeseca. Za dom za starije na Trešnjevci upravo prikupljaju dokumentaciju
kako bi krenuo natječaj. Sanacija klizišta te sanacija vode i odvodnje u Velikom potoku bit će
napravljena do polovice iduće godine. To je investicija teška oko10 milijuna €.
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Gradska zastupnica gospođa Ljiljana Klašnja daje prijedlog Gradonačelniku Grada
Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi sa stambenim objektima tzv. limenkama. U
Zagrebu postoji nekoliko naselja koja imaju takve zgrade. To su Borongaj, Zapruđe, Utrine,
Remetinec i neka druga mjesta. U zgradama kojima je već davno istekao rok trajanja živi oko
10 tisuća stanovnika. Svi su oni otkupili stanove jer drugog izbora nisu niti imali. Velikom
broju objekata je neophodna sanacija. Ono što građani posebno vide kao problem je stihijsko
preuređenje, odnosno adaptacija tih stanova. Često se radi o lošim arhitektonskim rješenjima,
upitna je kvaliteta izvođenja radova i što je najvažnije mijenja se izgled pročelja. Grad bi se
trebao ipak, bez obzira što se radi o privatnim stanovima, uključiti tako da odredi jedinstveni
projekt za adaptaciju jer je sada nered. Građani su nezadovoljni i smatraju da se to ne može
riješiti bez Grada.
Pitanje postavlja pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru Jelaviću u ime
stanovnika Laništa, gdje i sama stanuje, u vezi s postavljanjem bukobrana uz prometnicu na
Laništu. Održan je Zbor građana i pisali su gradskim uredima. Dobili su odgovore ali sada
žele konkretnije posebno u vezi s bukobranom za koji im je odgovoreno da visina od 5 metara
neće biti dopuštena a trebalo bi posaditi zelenilo.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog u vezi s
tzv. limenkama kojih ima u Folki, na Borongaju, u Zapruđu. Nakon poplave 1964. ima ih i u
Retkovcu i Rementincu. Iza 90-tih godina slijedi otkup stanova, privatno vlasništvo. Gradski
zastupnici SDP-a namjeravaju predložiti da se u okviru izmjena i dopuna prostornih planova
omogući sanacija ravnih krovova i rekonstrukcija omogućavanjem gradnje dodatne etaže
zgrada. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Zavod za prostorno uređenje
Grada Zagreba trebaju prijedlog razmotriti i ugraditi ga u izmjene i dopune prostornog plana.
U Tel Avivu i i u Jeruzalemu su taj problem riješili u staroj jezgri tako da su omogućili
gradskom odlukom da svi oni privatni investitori koji žele sanirati postojeće zgrade mogu
napraviti 10%, 15%, 20% prostora u potkrovlju i steći legalitet a ljudi u tim zgradama mogu
dostojno živjeti. Pitanje je koliko etaža statički mogu podnijeti te zgrade.
U vezi s pitanjem o prometnici za Lanište odgovara da, što se njega tiče, imaju zeleno
svijetlo da dižu u zrak koliko god treba bukobrane i naprave, da se posadi drveće koje može
biti najviše i najgušće kako bi se ljudima omogućilo da normalnije žive. Svaka čast onome tko
je projektirao zgradu uz prometnicu na Jadranskoj aveniji. Netko možda ne može protiv buke,
netko možda voli stanovati u Ilici na I. katu i slušati jutarnji tramvaj jer mu to odgovara.
Netko to ne voli, netko bježi pod obronke Sljemena i u Zagorje. Svatko neka izvoli ono što
voli. Izići će se ljudima ususret. Bili su na licu mjesta. Vijeće gradske četvrti je imalo dva ili
tri sastanka s predstavnicima stanara. Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb-zapad
gospodin Jadranko Baturić ga je o tome informirao. Gospodin Davor Jelavić i njegovi
stručnjaci koji rade na projektu planiraju najkvalitetnije bukobrane i zelenilo koje će umanjiti
buku koliko je moguće. Mora se nažalost ići 4, odnosno 6 metara bliže zgradi i mora se
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intervenirati bukobranima i zelenilom. Nema drugog izbora jer se ta prometnica ne može ni
preprojektirati niti ju se može mimoići.
Gradski zastupnik gospodin Mišo Zorenić pita Gradonačelnika Grada Zagreba
gospodina Milana Bandića kada će Grad Zagreb raspisati referendum o sudbini Maksimirskog
gradskog stadiona te pod kojim ga uvjetima sada koristi Nogometni klub Dinamo. Moli pisani
odgovor.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić kratko će usmeno odgovoriti jer
najavljuje odgovor u pisanom obliku. Saga Dinamovog stadiona teče od 99-te godine, punih
devet godina taj se vrući krumpir prebacuje iz lijeve u desnu ruku.
Poznato je da se išlo na međunarodni natječaj i da je izabran najbolji ponuđač, da to
stoji preko 250 milijuna €, te da treba rušiti sve tri tribine osim sjeverne, dakle južnu, zapadnu
i istočnu kao i to da je on izbrojio do 10 i rekao da nema ovlasti bez obzira na to što ima
mandat građana da potpiše sam 250 milijuna sam za dovršetak stadiona, već da se pokuša
vidjeti ima li eventualno alternativno rješenje. To je priča s Kajzericom. Žirirani su radovi.
Zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić će idući tjedan
imati prezentaciju projekta i nakon toga steći će se uvjeti da se izabere A ili B varijanta. On je
za A, za ostanak stadiona u Maksimiru. U međuvremenu su posljednjih par mjeseci
razgovarali s predstavnicima Republike da se pokuša naći alternativno rješenje. Nisu ga do
sada našli i po svemu sudeći mogli bi se steći uvjeti da natječaj bude raspisan do konca
godine.
Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden pita Gradonačelnika Grada
Zagreba gospodina Milana Bandića što znači zakon šutnje koji je uveden u Holdingu. Nema
informacija, nema izvještaja, novi predsjednik Uprave tvrdi da mu takav stav prema javnosti,
a to znači i prema gradskim zastupnicima, omogućava zakon koji dopušta da sve bude
poslovna tajna. Time dobiva na vremenu a ona misli da vremena Zagrepčani više nemaju.
Dok se ne dogovore i ne usklade pravna mišljenja pravnici grupe A koji tvrde da predsjednik
Uprave na to ima pravo jer da je to tvrtka organizirana kao svaka druga privatna tvrtka i
pravnici grupe B koji tvrde da su to javni poslovi, javni novac i da to nije privatna tvrtka i ne
može se primjenjivati Zakon o trgovačkim društvima do tada predsjednik Uprave dobiva
dodatno vrijeme da ne izvještava javnost. Gradonačelnik bi i kao predsjednik Skupštine
trgovačkog društva trebao objasniti svojim suradnicima da rade za javno dobro, da troše javni
novac, odnosno novac od komunalnih usluga i tu nema poslovnih tajni i da to nije pristojno
prema građanima.
Moli odgovor u pisanom obliku kada i na koji način će Uprava i predsjednik Holdinga
izvijestiti Skupštinu i javnost te kada će se održavati redovite presice o radu Holdinga.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da on kao predsjednik
Skupštine trgovačkog društva ne zakazuje presice o radu Holdinga i njegovih sastavnica već o
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tome odlučuje predsjednik Uprave sa svojim timom i šefovi podružnica. Najavljuje odgovor u
pisanom obliku.
U odgovoru može samo reći ono što je za javnost najinteresantnije. Na današnjoj su
sjednici predstavnici Kontrolnog ureda Grada Beča i pročelnik Gradskog kontrolnog ureda.
Još će jednom reći radi javnosti, koja želi čuti što se stvarno dogodilo i odakle je saga krenula,
od Zagrebačkih cesta. Gradski kontrolni ured je obavio kontrolu poslovanja Zagrebačkih cesta
po njegovom nalogu i 22. travnja podnio izvješće o obavljenoj kontroli. Između ostalog u
izvješću su kontrolori upozorili na nedostupan sustav unutarnjih kontrola u podružnici s
posebnim osvrtom na postojanje spornih a nenaplaćenih računa, način vođenja troškova po
gradilištima i provođenje nekih ugovora u javnoj nabavi. Nikada Ured, ni gradonačelnik, ni
šef tog ureda nisu govorili o kriminalnim djelima u Zagrebačkim cestama. Gradski kontrolni
ured je dostavio 12. svibnja 2008. godine svu traženu dokumentaciju Policijskoj upravi
zagrebačkoj, Odjelu gospodarskog kriminaliteta koju su oni zaprimili 13. svibnja. Spominje
datume jer je jako važno. Napominje da se napad na voditelja Podružnice gospodina Igora
Rađenovića dogodio tri dana kasnije, 16. svibnja. U jednom dijelu medija to nije korektno
prikazano i radile su se zbrke s datumima ali to su činjenice o kojima postoje dokumenti kod
nadležnih institucija. Ova gradska uprava s njim na čelu je kvalitetno i pravovremeno
napravila svoj dio posla u sagledavanju situacije i poduzimanju mjera u Zagrebačkim
cestama, Podružnici Holdinga, odnosno sve što su imali i znali proslijedili su nadležnim
institucijama. To je zadaća i Kontrolnog ureda i Gradonačelnika. Tu prestaju njegove
ingerencije. Sve ostalo što bi činio ne bi bilo u skladu s ovlastima koje ima.
Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnje objašnjenje.
Smatra da nije u pitanju samo ovo što se dogodilo u Zagrebačkim cestama već se radi o
kontinuiranom izvještavanju i davanju informacija javnosti. Smatra da je to gospodarski dio
koji zanima javnost grada Zagreba. Poskupljenja, uspjesi, neuspjesi, dijelovi Holdinga itd.,
kao i ovo o čemu je govorio Gradonačelnik sigurno interesira javnost.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i konstatira
da su danas došli iz jedne u drugu krajnost. Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić ga je u
najmanju ruku okrznula rekavši da radi cirkus odnosno ceremoniju od otvaranja 2 metra ceste.
Nije 2 metra otvarao, ali sve što je značajno išao je otvoriti, jer je to zadaća gradonačelnika i
odgovornih da pokažu što su napravili. Ne bi bilo dobro da nisu napravili a da govore da jesu.
A sada opravdano gospođa Morana Paliković Gruden, na čemu joj zahvaljuje, njega i Upravu
Holdinga proziva da ne govore jasno i glasno o onome što rade. Gospodin Slobodan Ljubičić
nije imao tog sluha. Uvjeren je da ga gospodin Ivo Čović ima i da će on sa svojim timom to
redovno raditi. Tako su učinili i zadnji put kada su bili u Jelkovcu i Sopnici. Tamo grade 2700
stanova, a uskoro će krenuti i na Podbrežju i u Mandlovoj u Dubravi. To su projekti ove
gradske uprave i Zagrebačkog holdinga. I ne samo to. Govorio je danas i o Velikom potoku i
o svim projektima koje realiziraju. Vrtić u Laništu su realizirali Grad Zagreb i Holding. Ostale
kapitalne projekte koje rade u Zagrebu rade putem Holdinga i tako će biti i ubuduće. Njegov
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je krimen i za to se ispričava da to dovoljno prezentno i ne pokazuju javnosti. Nada se da će
na tom tragu poboljšati rad gradske uprave u prezentaciji onoga što čine, kao i Holdinga na
čijem je čelu gospodin Ivo Čović.
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 do 11,15 sati.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom u 11,30.
Ovim dijelom sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba
mr.sc. Berislav Radić, dr.med.
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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 mr.sc. Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva obrazlaže
Izvješće i Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš, Pero Kovačević, Ivica Miočić Stošić, Danira Bilić,
Ivica Perković (replika), Pero Kovačević (neslaganje s replikom), Iva Prpić, Danira Bilić
(ispravak netočnog navoda), Petar Kuzele, Joško Morić, Margareta Mađerić (replika) i
mr.sc. Josip Kereta.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori kako je gradski
zastupnik gospodin Igor Rađenović postao voditelj Podružnice Zagrebačke ceste na njegovu
molbu i na molbu predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga i imao je njihovo puno
povjerenje i mandat da tamo napravi reda, promijeni stil upravljanja i načina rada te govori o
tome što je poduzimao Kontrolni ured te da je to predano državnim institucijama. Uvjeren je
da će institucije pravne države uskoro privesti počinitelje kaznenih djela koji nisu otkriveni i
naručitelje onih kaznenih djela čiji su počinitelji otkriveni.

Gradska skupština jednoglasno (41 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prestanku i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med. poziva gradskog zastupnika gospodina Dana Špicera da položi prisegu. Čita tekst
prisege. Nakon toga gradski zastupnik priseže.
Potpredsjednik čestita gradskom zastupniku gospodinu Danu Špiceru i želi mu uspjeh
u radu. Zahvaljuje u ime Gradske skupštine i u osobno ime gospodinu Igoru Rađenoviću na
dosadašnjoj suradnji i želim mu puno uspjeha u buduće.

Ovim dijelom sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
mr.sc. Tatjana Holjevac.
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2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2008. za
razdoblje siječanj - lipanj 2008.
Izvještaj o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan
30. lipnja 2008.
Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje
siječanj - lipanj 2008.
Izvještaji o ostvarenju programa javnih potreba i utrošaka sredstava za
razdoblje siječanj - lipanj 2008.:
- u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada
Zagreba,
- za financiranje javnih potreba i decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu
Grada Zagreba,
- za financiranje javnih potreba i decentraliziranih funkcija u srednjim školama i
učeničkim domovima Grada Zagreba,
- za financiranje javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za
pomoć djeci zagrebačkih branitelja, poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu,
- u tehničkoj kulturi Grada Zagreba,
- u športu Grada Zagreba i Zagrebačkom športskom savezu,
- u kulturi Grada Zagreba,
- u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- za radove kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu i
- za radove u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva
u Gradu Zagrebu

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog
zaključka.
Izvješća su razmotrili:
- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj
- Odbor za komunalno gospodarstvo
- Odbor za prostorno uređenje
- Odbor za zaštitu okoliša
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
- Odbor za zdravstvo
- Odbor za socijalnu skrb
- Odbor za obrazovanje i šport
- Odbor za kulturu
- Odbor za mladež
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju
- Odbor za mjesnu samoupravu
- Odbor za nacionalne manjine i
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na izvješća s osnove njihove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gradsko poglavarstvo dostavilo je izvještaje na zahtjeve radnih tijela. Izvještaje su
gradski zastupnici primili.
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
financije obrazlaže izvješća.
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero
Kovačević (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih
zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a).

Ovim dijelom sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba
mr.sc. Berislav Radić, dr.med.

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (replika), Davor Bernardić (neslaganje s replikom),
Margareta Mađerić (replika), Davor Bernardić (neslaganje s replikom), Tomislav Babić
(ispravak netočnog navoda) i Davor Bernardić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda).
Gradska zastupnica gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede
Poslovnika zbog odnosa prema članovima Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.
Na upit potpredsjednika u čemu je bila povreda Poslovnika gradska zastupnica mu
odgovara da svi gradski zastupnici nisu u ravnopravnom položaju jer ne upozorava sve
jednako.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Josip Kereta, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Asja Bebić
(replika), Ivica Miočić Stošić, Mirjana Keleminec, Asja Bebić, Petar Kuzele, Margareta
Mađerić, Iva Prpić (replika), Margareta Mađerić (neslaganje s replikom), Žarko Delač i
Morana Paliković Gruden.
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 9 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić,
dr.med. daje stanku za ručak.
Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom.

Ovim dijelom sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
mr.sc. Tatjana Holjevac.

3.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za
izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj
- Odbor za komunalno gospodarstvo
- Odbor za zaštitu okoliša
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
- Odbor za zdravstvo
- Odbor za socijalnu skrb
- Odbor za obrazovanje i šport
- Odbor za kulturu
- Odbor za mladež i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je gradski zastupnik Stipe Tojčić podnio Prijedloge za
izmjenu u Knjizi I.. Prijedloge za izmjenu su gradski zastupnici primili.
Prijedlozi su dostavljeni Gradskom poglavarstvu koje se o njima očitovalo. Očitovanje
su gradski zastupnici primili.
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da gradski zastupnici Joško Morić, Dragutin Šurbek, Luka
Šimurina, Ljiljana Klašnja, Zdravko Juć i Ladislava Soldat žele podnijeti prijedloge za
izmjenu Prijedloga, koje su gradski zastupnici primili.
Predsjednica napominje da se većina gradskih zastupnika mora složiti s time da se na
sjednici mogu podnijeti prijedlozi za izmjenu.
U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), 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), Jurica Meić, mr.sc. Miroslav Rožić (replika),
Jurica Meić (neslaganje s replikom) i Morana Paliković Gruden.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava da je Gradsko poglavarstvo zamolilo da dade stanku kako bi se moglo izjasniti o
podnijetim prijedlozima za izmjenu Prijedloga.
Konstatira da je gradskim zastupnicima podijeljen Pregled podnijetih prijedloga za
izmjenu Prijedloga.
Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba gradskih zastupnika HSS-a, Kluba
gradskih zastupnika HSU-a i Kluba gradskih zastupnika SNL-a.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
Gospodin Zdravko Juć obrazlaže razlog za stanku u ime klubova gradskih zastupnika
koji su zatražili stanku. Predlaže se da se prijedlozi za izmjenu Prijedloga što su ih podnijeli
gradski zastupnici članovi spomenutih klubova u pisanom obliku uvrste u raspravu te da ih
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada i Zavod za prostorno uređenje Grada
Zagreba, kao i druge prijedloge što će biti podnijeti u raspravi, razmotre i ugrade u Nacrt
prijedloga Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba koji će biti na javnoj raspravi, a na
bazi kriterija koje je izradilo Gradsko poglavarstvo.
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada obrazlaže kriterije temeljem kojih se pristupilo izmjenama i
dopunama Generalnoga urbanističkog plana.
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži riječ za repliku. Nakon objašnjenja tajnice
Gradske skupštine Grada Zagreba gospođe Grete Augustinović Pavičić da ne može replicirati
na obrazloženje razloga zbog kojih je zatražena stanka za klub, ispravlja netočni navod.
U daljnjoj raspravi sudjeluju: Pero Kovačević i Žarko Delač.
Gospodin Ivan Šikić predlaže da se u izmjenama i dopunama GUP-a grada Zagreba
omogući sanacija ravnih krovova i rekonstrukcija i održavanje dotrajalih zgrada
omogućavanjem uvjeta za gradnju dodatne etaže za potrebe financiranja i održavanja i
rekonstrukcije.
U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain.
Gospodin Jozo Radoš raspravlja, uz predsjedničino dopuštenje, i o točki 4. Prijedlogu
zaključka o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za izradu izmjena i dopuna
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić, Danira Bilić (replika), Stipe Tojčić i
Danira Bilić.
Gospodin Joško Morić obavještava da i on upućuje prijedlog za izmjenu Prijedloga
kao prijedlog podnijet u raspravi u pisanom obliku stručnom upravnom tijelu da ga razmotri i
ugradi pri izradi prijedloga GUP-a grada Zagreba.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je gradskim zastupnicima podijeljen Prijedlog zaključka u vezi s prijedlozima
što su ih gradski zastupnici podnijeli u pisanom obliku i usmeno u raspravi. O prijedlogu se
gradski zastupnici trebaju izjasniti.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada u ime predlagatelja obrazlaže Prijedlog zaključka što je podijeljen
gradskim zastupnicima.
U raspravi o Prijedlogu zaključka sudjeluju: Pero Kovačević i Stipe Tojčić.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada obrazlaže kriterije za izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba što ih
je donijelo Gradsko poglavarstvo i u ime predlagatelja daje završnu riječ.
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Gradska skupština većinom glasova (5 "za", 24 "protiv" i 6 "suzdržanih") ne prihvaća
I. Prijedlog za izmjenu gradskog zastupnika Stipe Tojčića.
Gradska skupština većinom glasova (4 "za", 24 "protiv" i 7 "suzdržanih") ne prihvaća
II. Prijedlog za izmjenu gradskog zastupnika Stipe Tojčića.
Gradska skupština većinom glasova (3 "za", 24 "protiv" i 8 "suzdržanih") ne prihvaća
III. Prijedlog za izmjenu gradskog zastupnika Stipe Tojčića.
Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 11 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za izradu izmjena i dopuna
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 9 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

4.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za
izradu izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Sesveta
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za gospodarski razvoj
- Odbor za komunalno gospodarstvo
- Odbor za zaštitu okoliša
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu
- Odbor za zdravstvo
- Odbor za socijalnu skrb
- Odbor za obrazovanje i šport
- Odbor za kulturu
- Odbor za mladež i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
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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.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog.

Ovim dijelom sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba
mr.sc. Berislav Radić, dr.med.
Potpredsjednik obavještava gradske zastupnike da gospodin Zdravko Juć želi podnijeti
Prijedlog za izmjenu Prijedloga, koji su gradski zastupnici primili, te ga pita ostaje li pri svom
prijedlogu.
Gospodin Zdravko Juć predlaže da se Prijedlog za izmjenu Prijedloga što ga je podnio
u pisanom obliku uvrsti u raspravu te da ga Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj
Grada i Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, kao i druge prijedloge što će biti
podnijeti u raspravi, razmotri i ugradi u Nacrt prijedloga Generalnoga urbanističkog plana
Sesveta koji će biti na javnoj raspravi, a na bazi kriterija koje je izradilo Gradsko
poglavarstvo.
U raspravi sudjeluje Tomislav Babić.
Gradskim zastupnicima podijeljen je Prijedlog zaključka u vezi s prijedlogom za
izmjenu prijedloga što ga je podnio gradski zastupnik u pisanom obliku u raspravi.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada obrazlaže Prijedlog zaključka, što je podijeljen gradskim
zastupnicima i u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga za izradu izmjena i dopuna
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta,
u predloženom tekstu.
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Zaključak se prilaže zapisniku.

Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 2 "protiv") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Ovim dijelom sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba
mr.sc. Tatjana Holjevac.

5.

Prijedlog zaključka o Povelji o razumijevanju i prijateljstvu između Grada
Ankare i Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 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 (27 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o Povelji o razumijevanju i prijateljstvu Grada Ankare i Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

6.

Prijedlog zaključka o Povelji o prijateljstvu i suradnji između Grada Pečuha i
Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
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Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 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 (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o Povelji o prijateljstvu i suradnji između Grada Pečuha i Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

7.

Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg
socijalnog statusa

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo Amandman na
Prijedlog. Amandman koji postaje sastavni dio Prijedloga su gradski zastupnici primili.
Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležna
radna tijela
- Odbor za financije
- Odbor za socijalnu skrb i
- Odbor za mladež.
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.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ODLUKU
o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijega socijalnog statusa,
s Amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.
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8.

Prijedlog odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, 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 (26 "za") donosi
ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate parkiranja,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

9.

a)
b)
c)
d)

Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 8. Prvenstvom
zagrebačkih osnovnih škola Memorijal "Marko Horvat"
Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. Veslačkim
susretom osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva
Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Međunarodnim
festivalom heligonki
Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 36. Međunarodnim
plivačkim mitingom "Mladost 2008."

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.
Predsjednica predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o
prijedlozima.
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 8. Prvenstvom zagrebačkih osnovnih škola
Memorijal "Marko Horvat",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 16. Veslačkim susretom osmeraca studenata
strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Međunarodnim festivalom heligonki,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 36. Međunarodnim plivačkim mitingom
"Mladost 2008.",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

10.

a)
b)

Prijedlog zaključka o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada
Zagreba za 2009.
Prijedlog zaključka o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana radi
ostvarivanja programa Savjeta mladih Grada Zagreba za 2009.

Predlagatelj je Savjet mladih Grada Zagreba.
Gradsko poglavarstvo razmotrilo je prijedloge i dalo mišljenje, koje su gradski
zastupnici primili.
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Prijedloge su razmotrili Odbor za mladež, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za financije i
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju.

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Loredana Benčić, predsjednica Savjeta mladih _Grada Zagreba obrazlaže
prijedloge.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.

ad.a) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o odobrenju Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2009.,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

ad.b) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga financijskog plana radi ostvarivanja
Programa rada Savjeta mladih Grada Zagreba za 2009.,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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11.

Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru predsjednika i člana Odbora za izbor i
imenovanja
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru predsjednika i člana
Odbora za izbor i imenovanja,

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zahvaljuje gospođi Jeleni Pavičić Vukičević na dosadašnjem radu u Odboru i želi joj uspješan
rad na novoj dužnosti. Čestita gospođi Mirjani Keleminec na izboru za predsjednicu Odbora i
gospodinu Luki Šimurini na izboru za člana Odbora te im želi uspješan rad.

12.

a)
b)

Prijedlog zaključka o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave
zagrebačke
Prijedlog zaključka o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave
zagrebačke

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže
prijedloge.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.
U raspravi sudjeluju: Joško Morić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Danira Bilić
(ispravak netočnog navoda), Pero Kovačević, Ivica Perković (replika), Joško Morić
(neslaganje s replikom), Igor Dragovan, Danira Bilić (replika), Igor Dragovan (neslaganje s
replikom) i Antun Mateš.
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ad.a) Gradska skupština većinom glasova (22 "za" i 7 "suzdržanih") donosi
ZAKLJUČAK
o mišljenju o razrješenju načelnika Policijske uprave zagrebačke,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ad.b) Gradska skupština većinom glasova (10 "za", 11 "protiv" i 8 "suzdržanih") nije
prihvatila Zaključak o mišljenju o imenovanju načelnika Policijske uprave zagrebačke.

13.

a)
b)
c)
d)
e)

Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju
Osnovne škole Stjepana Bencekovića
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju
Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak"
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju
Škole za cestovni promet
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju
Centra za dopisno obrazovanje
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju
Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš

člana Školskog odbora
člana Školskog odbora
člana Školskog odbora
člana Školskog odbora
člana Domskog odbora

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože.
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže
prijedloge.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja.
Predsjednica predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o
prijedlozima.
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole Stjepana Bencekovića,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Centra za odgoj i obrazovanje "Goljak",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za cestovni promet,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora
Birotehnike Centra za dopisno obrazovanje,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o razrješenju i imenovanju člana Domskog odbora
Doma učenika srednjih škola Antun Gustav Matoš,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

14.

a)
b)

Prijedlog zaključka o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za djecu i
odrasle – žrtve obiteljskog nasilja "Duga – Zagreb"
Prijedlog zaključka o predlaganju predstavnika Grada Zagreba za člana
Upravnog vijeća Centra za rehabilitaciju Silver

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja koji je utvrdio Prijedlog za izmjenu
Prijedloga. Izmjenu koja postaje sastavni dio Prijedloga gradski su zastupnici primili.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac da se
prijedlozi zajedno obrazlože.
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže
prijedloge.
ad.a) Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja
"Duga - Zagreb",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ad.b) Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o predlaganju predstavnika Grada Zagreba za člana Upravnog vijeća
Centra za rehabilitaciju Silver,
s izmjenom predlagatelja, u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.







Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 38. sjednicu u 18,57 sati.

KLASA: 021-05/08-01/170
URBROJ: 251-01-02-08-7
Zagreb, 26. rujna 2008.
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