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-2-

ZAPISNIK
44. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 28. siječnja 2009. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,02 sati
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira Bilić;
Željko Brebrić; Vesna Brezić; mr.sc. Želimir Broz; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan Friščić;
mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec;
mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain Pero Kovačević; Petar
Kuzele; Vesna Majher; Antun Mateš; Jurica Meić; 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; Siniša Šukunda; Dragutin
Šurbek; Stipe Tojčić i Mišo Zorenić.
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Dario Čović; dr.sc. Jasmina
Havranek; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Neven Mimica i mr.sc. Berislav Radić, dr.med.

Nenazočni gradski zastupnici: Margareta Mađerić; Boris Mikšić; Davor Šuker i Mario
Zubović, dr.stom.
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; mr.sc.
Ladislav Prežigalo - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo;
Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa; Stjepan
Stublić - član Gradskog poglavarstva za područje poljoprivrede i šumarstva; Dragan Vučić - član
Gradskog poglavarstva za područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada; Greta
Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik
Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik tajnika Gradske skupštine Grada
Zagreba; Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Marijan Maras -
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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; Jelena Pavičić Vukičević - pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje,
kulturu i šport; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; mr.sc. Pavle
Kalinić - pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Božidar Merlin i Anica Tavra zamjenici 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; Davorka Pejnović - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; Jasna Drnić
Vranić - pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada;
Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Silvije
Novak - zamjenik pročelnice Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Sanja
Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik
Vijeća Gradske Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje;
Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik
Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Trešnjevka - jug; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Drago
Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Zagrebački holding d.o.o.: Tomislav
Katalinić - zamjenjuje voditelja Podružnice Autobusni kolodvor; Bože Šimleša - zamjenjuje
voditelja Podružnice AGM; Branka Pintarić - zamjenjuje voditelja Podružnice Čistoća; Ljerka
Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Renata Blažević - voditelj Podružnice Gradsko
stambeno-komunalno gospodarstvo; Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje
športskim objektima; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Danica Lisičar zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Mate Kraljević - voditelj Podružnice
Zagrebparking; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Rina Nujić zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Marina
Grgić - zamjenjuje direktora Razvojne agencije TPZ d.o.o.; Miljenko Bartulović - direktor
Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Boško Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Raško Ivanov
- Predstavnik bugarske nacionalne manjine; Giovanni Mucciacciaro - Predstavnik talijanske
nacionalne manjine i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.
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da je sjednici nazočno 39 (naknadno je evidentirano 42 gradskih zastupnika) od ukupno 51
gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.,
mr.sc. Neven Mimica, mr.sc. Berislav Radić, dr.med. i Dario Čović te Marijan Ožanić, direktor
Regionalne razvojne agencije Zagreb a na sjednici ga zamjenjuje Marina Grgić. Gradska
zastupnica dr.sc. Jasmina Havranek najavila je zakašnjenje.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac otvara
44. sjednicu.
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 43. sjednice Gradske skupštine Grada
Zagreba održane 18. prosinca 2008.
Gradski su zastupnici primili:
o uz poziv za sjednicu od 16. siječnja 2009. materijal za predložene točke dnevnoga reda i
rokovnik održavanja sjednica radnih tijela za 44. sjednicu Gradske skupštine Grada
Zagreba;
o uz dopis dopunske dostave od 20. siječnja 2009. dopune prijedloga dnevnoga reda novim
točkama 2., 3. i 4., novi prijedlog dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela i
pregled dostavljenih materijala za 44. sjednicu;
o uz dopis dopunske dostave od 26. siječnja 2009. izvješća radnih tijela za točke 2., 3., 4. i
5., odgovore na pitanja i prijedloge, zapisnik 43. sjednice, pregled postavljenih pitanja i
prijedloga gradskih zastupnika na 43. sjednici te primljenih odgovora i novi pregled
dostavljenih materijala prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave;
o uz dopis dopunske dostave od 27. siječnja 2009. zaključke Gradskog poglavarstva o
davanju mišljenja za točke 2., 3. i 4., izvješća radnih tijela za točke 2., 3., 4., 5., 7. i 8.,
Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta
Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za točku 10., Prijedlog zaključka o sastavu
Skupštine u trgovačkim društvima, što ga Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a
predlaže za donošenje po hitnom postupku, odgovor Ministarstva unutarnjih poslova u
vezi s inicijativom za osnivanje Radne skupine za pripremu izmjena zakona kojim se
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prijedloga gradskih zastupnika na 43. sjednici te primljenih odgovora i novi pregled
dostavljenih materijala za prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave.
Gospođa Danira Bilić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a,
obrazlaže Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima što se predlaže po
hitnom postupku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
upozorava gradsku zastupnicu da treba obrazložiti samo opravdanost hitnosti a ne suštinu
prijedloga, pa gospođa Danira Bilić u ime predlagatelja obrazlaže opravdanost hitnosti.
Gradska skupština jednoglasno (39 glasova "za") prihvaća opravdanost hitnosti za
Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna nova točka 5., pa dosadašnje točke 5. do 10. postaju
točke 6. do 11.
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenom dopunom.
DNEVNI RED
1. Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga Statutarne odluke
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba
-prethodna rasprava
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
2. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj
skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
3. Prijedlog odluke o dopunama Oduke o plaćama i drugim pravima lokalnih dužnosnika
koje bira ili imenuje Gradska skupština Grada Zagreba
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
4. Prijedlog zaključka o naknadi predsjednicima i članovima tijela upravljanja javnih
ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo
obavljanje osnivačkih prava
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
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5. Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima
Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a
6. Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
7. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske
baštine 2009.
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. međunarodnim
natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale u disciplini violina
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja
8. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog kazališta lutaka
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
9. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
10. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Zagreba
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
11. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta
Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da je na sjednicu došao još jedan gradski zastupnik pa ih je sada 40.
Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da sukladno članku 149. Poslovnika pitanja na sjednici Gradske
skupštine gradski zastupnici postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku.
Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga ograničeno je na uobičajenih sat i pol,
pa zastupnike koji bi trebali doći na red po isteku tog vremena moli da svoja pitanja i prijedloge
podnesu u pisanom obliku u čemu će im, ako bude potrebno, pomoći djelatnici Stručne službe.
Ujedno moli da se prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga, kao i davanja odgovora
poštuje Poslovnik.
Za pitanja i prijedloge javilo se 14 gradskih zastupnika.
Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića na
kolikoj stopi rasta je izrađen gradski proračun i planira li se uskoro njegov rebalans?
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da izvijesti Gradsku
skupštinu o tome kako se puni Proračun u siječnju ove godine u usporedbi s istim razdobljem
prošle godine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog u vezi s
izvješćem o punjenju ovogodišnjeg proračuna u siječnju. O tome još nemaju informacije, jer nije
ni kraj mjeseca. Važniji je podatak o tome kako su planirali prošle godine. Proračun za prošlu
godinu ispunjen je s 99,3%. Sada se već na početku ove godine može reći da strahovi od
nerealnog planiranja, moralne demokracije, preinvestiranja itd. padaju u vodu. Prošlu godinu su
planirali kako treba, kao i ranijih, jer da nije bilo tako ne bi im građani dali povjerenje. Nisu
neozbiljni ljudi.
Na pitanje u vezi s procjenom stope rasta ovogodišnjeg proračuna odgovara da je ona
nešto viša od stope na državnoj razini. Ako je Republika 2,5% Zagreb će biti 4%, 4,5% što je
realno i što će se ostvariti ako se zadrži tijek investicija u infrastrukturu koji su predložili putem
gradskog proračuna i putem Uprave Holdinga. Kada bi slušali neke kritike iz opozicije da su se
zaigrali, da su preinvestirali, onda sigurno taj porast ne bi bio takav kakav najavljuju. Daje
priznanje svima u Gradskom poglavarstvu i posebno gospodinu Slavku Kojiću, šefu gradskih
financija, jer su realno planirali.
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Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport ponukana monstruoznim ubojstvima u vrtiću u
Belgiji kakvo je stanje u našim vrtićima i osnovnim školama s obzirom da se tamo nalaze doista
najnemoćniji sugrađani.
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević odgovara da pitanje sigurnosti u svim europskim
državama pa tako i u Republici Hrvatskoj postaje sve više tema broj 1. Događaji u Belgiji su sve
zaprepastili. O stanju sigurnosti u predškolskim ustanovama, u osnovnim i srednjim školama te
učeničkim domovima u Gradu Zagrebu ne vodi se prigodna već sustavna briga. Unatrag nekoliko
mjeseci razgovarali su s nadležnim ministarstvom o potpunom videonadzoru i prekrivanju
najsuvremenijom opremom svih osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, odnosno svih
frekventnih mjesta gdje se događaju ekscesne situacije.
Smatraju da je odgovarajuće rješenje zaključavanje vrata dječjih vrtića u vremenu od 9 sati
do 15 sati. Roditeljima je omogućeno da dovedu djecu i odvedu ih iz predškolskih ustanova.
Primjenom te mjere nisu imali ekscesnih situacija.
Za osnovne i srednje škole zajedno s nadležnim ministarstvom treba osigurati videonadzor i
dojavni sustav koji će omogućiti da svako dijete bude zaštićeno.
Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića što
će biti s Dinamovim stadionom za koji se raspisuje referendum 2007., pa za proljeće 2008., pa za
ljeto 2008. i opet ništa. Pita do kada će se milijuni koje Grad odvaja za stadion bacati u vjetar.
Također pita čemu uopće referendum s obzirom na to da je dogradonačelnica rekla,
negdje je to i pročitala, da je puno jeftinija varijanta Maksimir s obzirom na infrastrukturu,
mostove koji bi se trebali graditi itd. ako bi stadion bio na Kajzerici? Zašto natječaj za Kajzericu i
koliko on košta s obzirom na to da on vjerojatno tamo neće biti. Puno se obećavalo, puno
projekata, od toga ništa.
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se riješi problem
Vinogradske ulice u kojoj su parkirani auti na nogostupima pa djeca u školu idu po cesti kojom
prolaze automobili.
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Dinamovim stadionom. Godine 2000. zatekli su 360 milijuna kuna uloženih u stadion. U
međuvremenu je još 250 milijuna kuna uloženo za sanaciju sjeverne i zapadne tribine. Natječaj je
bio raspisan da se dovrši Dinamov stadion koji predviđa rušenje svih triju tribina osim sjeverne ili
da se ide u izgradnju stadiona na Kajzerici za 260 milijuna €. S obzirom na toliko iznos, zatražili
su alternativno rješenje i našli ga na Kajzerici. Postupak je u tijeku. Građani će odlučiti jesu li za
dovršetak stadiona. On je za staru lokaciju, ali nema hrabrosti sam o tome odlučivati. Razgovarao
je i s premijerom, ne samo u vezi s Dinamovim stadionom već i u vezi sa ostalim stadionima u
Hrvatskoj. Nisu završili razgovor, stali su na pola puta, pa to pitanje između ostalog i zato čeka.
Ne bi imao ništa protiv da naprave zajedno projekte ne samo Dinamovog već svih stadiona koji
se trebaju renovirati u Hrvatskoj. Stadion je hrvatski, a ne samo zagrebački projekt i bio bi sretan
da ga naprave zajedno.
U odgovoru na prijedlog u vezi s parkiranjem u Vinogradskoj ulici iznosi da je peticija
stanara putem Vijeća Gradske četvrti za Gradsko poglavarstvo sveto slovo na papiru. Odmah mu
se može postaviti pitanje zašto toleriraju kršenje Zakona o sigurnosti prometa na cestama u vezi s
prometom u mirovanju jer su pločnici namijenjeni pješacima. To zna gospodin Davor Jelavić i
njegovi ljudi ali građani često krše pravila a gradska uprava je to tolerirala. Najsvježiji primjer je
Pantovčak. Smiješno je govoriti da na Tuškancu i Pantovčaku ljudi nemaju gdje parkirati aute jer
su tamo parcele, kuće i vile koje vrijede po par milijuna €, a kao da nemaju parkirnog mjesta. To
je stvarno prevršilo mjeru. Da je to negdje drugdje, ne bi ništa rekao. On nije nikad ni pomišljao,
niti će realizirati vilu na Tuškancu ili Pantovčaku iako bi gradonačelniku Zagreba koji je triput
biran pasala jedna vila. Njegovi ga kolege, gradonačelnici europskih metropola odvezu u centar
grada gdje imaju rezidenciju, a na rubu grada kućicu od 2.000 kvadrata.
Gospođa Asja Bebić traži daljnje objašnjenje u vezi s pitanjem o stadionu i referendumu s
obzirom na izjavu zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba gospođe Ljiljane Kuhta Jeličić.
Izjavljuje da je očigledno kako se bez Vlade Republike Hrvatske ne može ni jedan kapitalni
objekt napraviti u Gradu Zagrebu.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić

dopunjuje odgovor. I on i

zamjenica govore isto. Ključni problem lokacije u Maksimiru je promet. Kad ne bi toga bilo ne bi
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Ali ako građani odluče neće imati izbora, morat će tražiti rješenja. To je glavni teret zašto ne
mogu odlučiti bez referenduma. Neka ga gradska zastupnica ne svađa s Vladom Republike
Hrvatske i neka ne govori da ne mogu ništa napraviti bez Vlade. Postoje i državni projekti.
Glavni grad Republike Hrvatske, bez obzira tko bio na njegovom čelu ne može se voditi bez
normalnog odnosa s Vladom Republike Hrvatske.
Što se tiče njegovog penthousea, sada ima 125,5 kvadrata, imao je 75 m2 i garažu i kupio
je garažu. Ako gospođa želi i ako ima vremena pozvat će ju da vidi njegov penthouse na
Peščenici na kojoj živi 30 godina. Ne bi imao ništa protiv da ima nešto, ne na Pantovčaku i
Tuškancu jer je tamo gužva, već sanja za 20-tak godina nešto na obroncima Zagrebačke gore i da
gleda ako bude živ, projekte koje je sa svojim timom realizirao.
Gospodin Antun Mateš čestita Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću
na priznanju za najboljeg gradonačelnika u regiji. To je velika stvar za Grad Zagreb.
Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića hoće li se naći rješenje za
one ljude koji će se zbog krize u svjetskim razmjerima a koja će i nas pogoditi naći u teškoj
situaciji bez zaposlenja i bez prihoda a morat će plaćati režije. Gradonačelnikovu čestu izjavu
neka institucije pravne države rade svoj posao, naziva onomatopeja. Hoće li se tim ljudima
bilježiti u nekretnine, hoće li se oni na neki način zbrinuti. Čestita Gradonačelniku na programu
socijalne politike koji je dobro napravljen. Sada mu govori o potpuno novoj kategoriji. Treba se
pitati što će biti s tim ljudima, jer još uvijek odzvanja ona od gradonačelnika više puta
demantirana rečenica da neka ide iz Zagreba onaj tko neće moći plaćati režije u Zagrebu. Iako je
demantirana ljudi su je zapamtili. Ima kategorija građana, među kojima je i on, koji nemaju
rezervne domovine i nemaju kuda otići jer su na neku tu rođeni.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je sudbina prvog
čovjeka, bez obzira u kojoj općini, gradu, županiji, državnim institucijama, da s govornice sluša
nešto što nikada nije rekao i da to stoički podnese. To je navikao. Gradski zastupnik je rekao da
se on služi onomatopejama. Rekao je da je više puta demantirao svoju izjavu. Pita kako će
demantirati nešto što nije rekao. To je Goebbelsova priča ovakvog tipa. Navodi primjer Galjufove
ulice. Stanari se bune što se nakon 50 godina otvara ulica, sada jedna od najljepših ulica u gradu.
Rekao je da onaj tko je 800 metara od Jelačić placa a želi blaženi mir to može potražiti u
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bi on trebao demantirati. Nema što demantirati. Voli ovaj grad, voli ove ljude i nikoga ne seli iz
grada, niti ga želi seliti. Učinit će sve da ljudi dolaze u ovaj grad, iako bi ravnomjerniji razvoj
Hrvatske jamčio manji priljev u grad. Svatko tko želi doći u ovaj grad, gospodarska migracija je
u pitanju, dobro je došao. Gradonačelnik mora osigurati svakome obrok i pokušati osigurati krov
nad glavom. U Zagrebu je najbolja socijalna politika u ovom dijelu Europe. Zagrebačka socijalna
politika su novi tramvaji, model stanogradnje, automatsko upravljanje prometom. Kada bi sve
građevinske radove u Zagrebu radile zagrebačke tvrtke netko bi ga mogao optužiti za štucanje
tržišne utakmice. Poslovi se dodjeljuju na javnom natječaju.
S ove govornice puno je puta čuo i u medijima je bilo da on putem javnog natječaja dijeli
poslove. Sam se sebi ponekad divi koliko je pametan jer je toliko usavršio posao gradonačelnika
da putem javnog natječaja dijeli ljudima poslove. Šalu na stranu. Ne treba se brinuti da ljudi neće
moći plaćati režije jer kako su smanjili cijene parkinga, tako će smanjiti i dio komunalnih režija a
povećati investicije u kapitalnu infrastrukturu. To je Njemačku u doba recesije izvuklo iz krize.
Nema drugog rješenja, pa makar napadali njega i Ivu Čovića i Ivu Jelušića i cijeli tim da
preinvestiraju, da su se prekombinirali, da su previše optimisti jer idu dalje sa svojim projektima.
Sve je to demokracija. Mnogi se zaigraju pa misle kako bi on ili njegov tim trebali misliti
njihovom glavom. Međutim, oni misle svojom glavom, imaju svoju politiku. Građani odlučuju o
tome čija će politika u datom vremenu biti verificirana. Učinit će sve da ponovo bude verificirana
njihova politika.

Gospodin Antun Mateš traži daljnja objašnjenja. Govori da nikada nije osporio
Gradonačelnikovu neupitnu ljubav prema Zagrebu. Oslovljavali su ga i Mateša, Matoš, Matuš, ali
da ga se uspoređuje s Goebbelsom ipak je malo previše. To nije čuo od Gradonačelnika ali bilo je
u medijima. Rekao je da je Gradonačelnik to demantirao. Bila je riječ o Gradonačelnikovoj izjavi
da institucija pravne države moraju raditi svoj posao, znači ovrhe građanima ako neće moći
plaćati struju, vodu itd. Nije ni jednom riječju mislio uvrijediti, niti napasti Gradonačelnika već
vjeruje da će svi zajedno naći neko rješenje.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić se ispričava gospodinu Mateši ako
je shvatio da je na njega mislio kada je rekao Goebbelsova promidžba i mašinerija.
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branitelje za otprilike 1700 i 2000 zagrebačkih obitelji plaća režije. Nije dobro što taj broj raste.
Gradski zastupnik se boji da nam se ne bi dogodilo kao u Americi s bankama, stanovima i
nekretninama. Treba i o tome voditi računa. Međutim, ova gradska uprava će svojim planiranjem,
kapitalnim projektima, pravilnom socijalnom i gospodarskom politikom učinit sve da se to ne
dogodi. Sada stvari drže pod kontrolom i tako će biti i ubuduće.
Ako bi sada nakon što su u Galjufovoj ulici napravili proboj na Vlašku napravili anketu
među stanovnicima, 99,9% bi reklo da je to najbolja ulica. Kada je netko prvi uvijek ga nešto lupi
po glavi. Tada je rekao da oni koji žele mir da su ga imali 50 godina u centru grada i da mogu
uživati u miru u vikendici u Zagorju, ali u Zagrebu se ne može imati u centru grada privatnu
ulicu. Dio solidarnosti mora se podnijeti s drugim građanima bez obzira o kojem dijelu grada se
radilo. To je pošteno.

Gospođa Vesna Brezić pita Zagrebparking, prometnu policiju i komunalne redare kada će
pauk početi uklanjati vozila koja nemaju važeći znak pristupačnosti a koja su na parkirnim
mjestima za invalide. Prometna policija bi trebala povremeno kontrolirati jesu li u vozilima s
važećim znakom osobe na koje se taj znak odnosi. Najveći dio korisnika parkirnih mjesta za
invalide su umirovljenici koji upozoravaju na nepravilno korištenje tih mjesta i neprimjenjivanje
Pravilnika o znaku pristupačnosti od strane nadležne službe koja uklanja vozila. Stari i novi znak
razlikuju se kako po vanjskom izgledu tako i po sadržaju, jer novi ima i fotografiju korisnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje govori da su
mu prije pet godina dignuli auto s mjesta za invalide na Kvatriću. Dakle, dogodi se i
gradonačelniku. Išao je na plac, nije vidio obojenu horizontalnu signalizaciju, nije pogledao gore.
Mislio je za deset minuta obaviti kupovinu. Kada se vratio auta nije bilo. Vjerojatno ga je netko
iz kafića preko puta Name vidio da parkira i pozvao je pauka. Nigdje u Europi nisu ovlasti Grada
date gradskom prometnom redarstvu kao što je to u Zagrebu. Govori da je na mjestima
označenima za parkiranje tabla na kojoj piše: "Ako ste uzeli moje mjesto, jeste li uzeli moju
invalidnost". Da je vidio taj znak ne bi stao na mjesto za invalida. Voli govoriti o svojoj grešci da
ju dulje pamti za razliku od onih koji nikada nisu pogriješili. Potrebna je veća koordinacija
prometne policije, prometnog redarstva i Zagrebparkinga. Onaj tko svjesno parkira na mjestu
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moralni zakon.
Gospođa Danira Bilić pita gospodina Davora Jelavića, pročelnika Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet
na zahtjev građana Gornje Dubrave koji su već u više navrata upozoravali u pisanom i usmenom
obliku nadležna gradska tijela i Vijeće gradske četvrti, o ilegalnom odlagalištu otpada koje se
nalazi u neposrednoj blizini sportskog igrališta, sportske dvorane, srednjih škola, stambenih
zgrada, obiteljskih kuća. Radi se o udaljenosti 50 - 100 metara. Odlagalište se koristi već niz
godina. Nepoznate osobe ostavljaju različite vrste otpada, kućanske uređaje, krupni i sitni otpad.
Ono predstavlja veliku opasnost zato što je nepoznanica koji se otpad tamo nalazi. Građani su, s
obzirom da je izostala bilo kakva reakcija nadležnih tijela, prekrili to tankim slojem zemlje kako
bi spriječili opasnost, zaštitili djecu i svoje bližnje od fizičkih opasnosti no međutim uvijek
postoji opasnost od istjecanja teških metala ili nečega drugoga što je vrlo teško predvidjeti a
upravo zato i predstavlja najveću opasnost. Zašto Grad, odnosno Čistoća koja je odgovorna za
obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće u vezi s time nije ove godine ništa napravila
a nakupilo se, može pokazati fotografije, prema procjeni oko 300 kubika otpada. To nije mala
stvar, to je velika potencijalna opasnost za građane kojih tamo ima oko 3000. Građanima bi
trebalo kada nešto traže barem dati odgovor. Predlaže da se čim prije ustanovi stanje i da se
počne rješavati taj problem.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se brige ponekad
poklapaju. Zadaća opozicije je i da razmišlja kako konstruktivno može doprinijeti boljitku grada.
Prije tri dana ta je informacija došla i do njega pa ljudi na terenu već snimaju situaciju. Ima 600
kubika otpada u Pelcovoj ulici, ne 300 i to će se od sutra početi odvoziti. Trebalo im je 3-4 dana
da ustanove strukturu otpada.
Gospodin Siniša Šukunda pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
kada će biti završen izlaz Čulinečke na Slavonsku aveniju i kada će biti riješen problem odvodnje
u Resničkom gaju, kako ne bi građani Donje Dubrave morali pratiti vremensku prognozu da bi
znali mogu li se voziti po četvrti.
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pravac a to je Čulinečkom cestom. Osim što nije dovršena onako kako je zamišljeno u
poslijepodnevnim satima se čeka u kilometarskoj koloni za uključivanje na Slavonsku aveniju.
Ako pada kiša podvožnjak u II. Resničkom gaju redovito plavi. Ako je jači pljusak tamo se
nakupi 20-ak centimetara vode, dolazi policija koja zaustavi promet pa vraća vozače ili na
Slavonsku aveniju ili na drugu stranu preko Sesveta ili na Pešćenicu. Komunalne službe dolaze s
cisternama i ispumpavaju vodu. Nastaje krkljanac i to traje već godinama.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se sada crtaju dva
križanja, dvije denivelacije i to jedna Ljudevita Posavskog - Slavonska a druga kod Zelene
tržnice za Gredelj, odnosno Vukomerec ili Trnavu. Križanje na Ljudevita Posavskog kreće u
realizaciju za dva mjeseca a drugo koncem godine. Ostaje za riješiti izlaz Čulinečka iduće godine
ali se Resnički gaj može sanirati još prije ljeta kako se ne bi nakupilo ne 20 nego ponekad i 30,
40 centimetara vode.

Gospodin Siniša Šukunda traži daljnje objašnjenje. Iznosi da je u dnevnim novinama,
7. travnja 2006. objavljeno sljedeće; "Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava za
Vjesnik je potvrdio dobru vijest o sanaciji podvožnjaka i ugradnji prepumpnih stanica. Ugovor je
potpisan i do kraja godine jezero će nestati." Moli da jezero nestane ove godine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da predsjednik Vijeća
gradske četvrti Donja Dubrava gospodin Ivan Kozolić radi u Zagrebačkim cestama. Dogovoreno
je da će za desetak dana započeti radovi na sanaciji podvožnjaka.
Gospodin Žarko Delač pitanje postavlja Podružnici Čistoća, Zagrebačkog holdinga d.o.o.,
odnosno Gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s odredbama Zakona o otpadu koji je obvezao da
se početkom ove godine počne s odvoženjem otpada i da se otpad plaća prema volumenu. To je
najavio i novi voditelj Podružnice kada je stupio na dužnost. Također je najavio da će se uvesti
kante za biootpad, staklo, plastiku i ostali otpad. Što se poduzelo ove godine, kada će i koje
radnje poduzeti Čistoća sukladno spomenutom zakonu.
Daje prijedlog Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba da se osnuje interdisciplinarno tijelo
koje bi uključilo stručnjake iz Grada Zagreba, ne samo iz Poglavarstva i Holdinga već i iz
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predstojeću svjetsku gospodarsku krizu. Nedavna recesija i uskrata prirodnog plina nekim
poduzećima negativno se odrazila na poslovanje gradskih poduzeća. Osim države i Grad Zagreb
bi trebao reagirati i pomoći poduzećima. Možda čak i da se osnuje poduzeće koje bi moglo
odgovoriti na izazove koji će eskalirati u budućem periodu. Moli očitovanje u pisanom obliku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru konstatira da gradski
zastupnici danas postavljaju pitanja upravo u vezi s onim što se već operativno provodi. Prošli
tjedan je gospodin Ivo Jelušić, zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, održao koordinativni
sastanak sa svima iz resora gospodarenja otpadom. Dr. Sindičić iz Čistoće je dobio zadaću da za
mjesec dana pripremi organizacijsku shemu, ljude i jedinstveni sustav gospodarenja otpadom u
Gradu Zagrebu od prikupljanja, reciklaže, eventualne spalionice do odlaganja nusprodukta
spaljivanja. Podsjeća da je Grad imao ZGO, koji se ugasio, kao i da je prije dnevnika na TV bio
crtić "više cvijeća manje smeća". Neke stvari koje su bile dobre treba vratiti i napraviti još bolje,
treba još više edukacije, više preodgajanja svih i educiranja za ono što je naša budućnost a
ekologija je pitanje budućnosti, pitanje svih nas, pitanje naše djece. Za mjesec dana prezentirat će
cjeloviti sustav gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu uz dva dovršena kapitalna projekta
sanaciju Jakuševca i pročistač otpadnih voda. Bez obzira za koju se tehnologiju odluče neupitno i
neminovno je odvajanje smeća pa je reciklaža condicio sine qua non konačnog rješenja problema,
odnosno treće sastavnice Strategije gospodarenja otpadom a to je termička obrada. Bez toga
nema naprijed. To je do sada bilo u nekim uredima, zavodima, službama i u nekim trgovačkim
društvima. Svugdje pomalo, a nigdje glave. Sada će biti uspostavljena glava, osnovat će se služba
koja će se baviti time a ne više po restlima, zavodima i službama ili trgovačkim društvima.
Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića
zašto je ljudima iz Novog Zagreba - zapad i Brezovice oduzeto 60 milijuna kuna od sredstava za
izgradnju kanalizacije i vodovoda za Zelenu tržnicu i Kongresni centar, nepotrebne projekte koji
će koštati pola milijarde kuna i koje će Grad uložiti preko Holdinga. Građani u dijelu Novog
Zagreba - zapad i Brezovici nemaju ni kanalizaciju ni vodovod ili 75% tog dijela grada nema.
Kada bude kao bivši gradonačelnik gledao s obronaka Zagrebačke gore dolje grad vidjet će da u
Lučkom ni onda neće biti kanalizacije.
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pomogne športskim klubovima u preoblikovanju kao što je Split pomogao svojim klubovima, a
slučaj je htio da prvi bude Hrvatski dragovoljac koji je već u postupku.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog u vezi s
preoblikovanjem klubova. Ne bi se previše pouzdao u ono što je napravljeno u Splitu. Treba
vidjeti kako će to funkcionirati za dvije do tri godine. Nije siguran da je to najbolje rješenje ali
demokracija je da svatko izabire svoje. Neka vrijeme potvrdi ispravnost odluke.
Odgovara na pitanje u vezi s vodoopskrbom i odvodnjom u Lučkom. Rekao je da je za
20 godina njegov ideal da bude na obroncima Zagrebačke gore u nekoj drvenjari pod sjenicom.
To će biti za 20 godina, a u Lučkom će kanalizacija biti za dvije. Obišao je više sela u svojih
8,5 godina nego svi gradonačelnici u povijesti. Jedino je više od njega obišao u Sesvetama
gospodin Vlado Kos jer je bio predsjednik općine u tri mandata. Kad je dolazio u sela od
Glavičice do Gornje i Donje Planine rekli su mu da je prije 24 godine kod njih bio zadnji Vlado
Kos. Izuzetno vrijedan čovjek, kvalitetan predsjednik općine u Sesvetama. Kada je postao
gradonačelnik prvu sjednicu Poglavarstva imao je pod najlonom u Kozari putovima. To je bilo
13.9.2000. godine. Svi su mu se smijali. Padala je jesenja kiša. Tom sjednicom Poglavarstva htio
je pokazati primjerom da će biti s tim ljudima. Govori gradskom zastupniku neka se ne boji
Zelene tržnice. Gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. i on rade
isti posao. Provode politiku koja je tri puta doživjela verifikaciju građana. I četvrti puta će ako
bude sreće i zdravlja. Znači provode ono što su dogovorili. Zelena tržnica je u projektu ove
uprave od 2000., a ne njegov hir. Traže model financiranja. Kupio je 120.000 kvadrata po 15
DEM za 1 m2 2000. godine. Sada tamo kvadrat košta 300 €. To je jedna od boljih investicija koju
je napravio.
Kongresni centar i Zelenu tržnicu ne namjeravaju financirati iz vodoopskrbe i
odvodnje. Neće se za ta dva projekta uzeti ni kune, ni lipe od onih 60 milijuna € iz EBRD-a ni
30, 40 milijuna € iz obveznica, dok god on bude gradonačelnik i predsjednik Skupštine
trgovačkog društva. Traže partnera koji će uložiti sredstva u izgradnju Kongresnog centra. Grad
neće sam graditi taj centar već će naći partnera kao što se svuda u svijetu radi. Neke se stvari
moraju napraviti. Kongresni centar je kao piti vode za ovaj grad. Spominje problem u vezi s
proširenjem Zračne luke. Žao mu je što sramotno gube ova zadnja tri mjeseca hoće li biti IGH ili
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Zračna luka nije oteta Gradu 1997. već bi bila proširena i rekonstruirana. To je prioritet ove
gradske uprave kao i Kongresni centar i Zelena tržnica. Za Zelenu tržnicu je rekao javno i
ponovit će da traže partnere, gospodarske subjekte koji se bave tim poslom, a sve u interesu da
grad Zagreb bude trbuh svog prstena jer je Zagrebačka županija najveći proizvođač hrane i ima
najviše poljoprivrednih površina u Republici Hrvatskoj. Neće doći do preinvestriranja. Za
sanaciju vodoopskrbe i odvodnje namijenjen je kredit od 60 milijuna €, a 40 milijuna € uzet će iz
obveznica. Tempo i dinamiku rekonstrukcije vodoopskrbnog i odvodnog sustava te uvođenje
novog neće usporiti izgradnja Zelene tržnice i Kongresnog centra. Njegov je san i ideal da za
4 godine svaki dom u Zagrebu, što njegovi prethodnici nisu napravili jer je zatekao 20%, odnosno
25% bez odvodnje, 15% bez vode što je sada prepolovljeno pa je 7,5 do 8% bez vode i 12 do
13% bez odvodnje. To je učinjeno za 8 godina. Možda su trebali i više napraviti, ali je projekt za
sljedeće 4 godine uvođenje vode i odvodnje u svaki zagrebački dom. Ponavlja da projekti Zelene
tržnice i Kongresnog centra nisu na uštrb sredstava za vodoopskrbu i odvodnju. Bio bi sretan da
se i ti projekti što prije realiziraju pa je preuzeo njihovu koordinaciju.
Gospodin Tomislav Babić traži daljnja objašnjenja, jer je Zelena tržnica u nekim
planovima i programima već više od 10 godina. Ne zna zašto do sada nije realizirana. Pita ne bi li
bilo uputnije da se Kongresni centar gradi na istočnom dijelu Velesajma a ne u centru grada.
Prema dokumentaciji koju ima kanalizacija u Lučkom je trebala biti 2004., pa je
prolongirana za 2007. pa do početka ovih izbora. Ne vjeruje da će to biti ostvareno.
Gospodin Ivica Perković traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da se nije radilo o povredi Poslovnika već je bila rasprava.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i uvjerava
gospodina Tomislava Babića da će se Lučko riješiti kako je najavio.
U vezi s Kongresnim centrom mogao se snimiti mali kratkometražni film o tome zašto bi
trebao biti tamo, a zašto ne kod Velesajma ili zašto ne na Jankomiru. To nisu kruške i jabuke. Ne
može ovdje pa ondje. On na tome radi 5 godina. Kupuje zemlju, rade kompatibilnost hotela i
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srednjoškolskom igralištu. Rade cjelinu. Ozbiljni su ljudi. Nisu to napamet napravili. Konzultirali
su struku i sad su pri finalizaciji projekta. Zar bi sada trebali odustati od toga i napraviti ono što
su donosili ovi s faks torbom posljednjih 8 godina, koji kažu da kod istočnog Velesajma grad ima
8 ha zemlje a oni imaju kapital pa će napraviti nešto pametno. On ne vjeruje takvima ali ih prima
iz kurtoazije. Puno ih takvih prima. Inače projekt istočne strane Velesajma je još od vremena
direktora Jurice Pavelića i njegove logistike koja mu je bila na mjesečnoj apanaži. Toliko za
informaciju. Bilo bi bolje da manje pamti i da ima manje papira. Tu će stati. Vodoopskrba i
odvodnja je prioritet ove uprave i ni jedna kuna se neće uzeti od sredstava koja trebaju u to biti
uložena.
Zelena tržnica je projekt prisutan već 10 godina. Za vrijeme koalicijske vlasti bili su skoro
pred rješenjem. Nisu se složili s tadašnjim resornim ministarstvom i projekt je stao.
Duboko je uvjeren da s obzirom na recesiju i krizu oni koji u Zagrebu rade u toj
djelatnosti najveći su i najbolji partneri kako na tržištu tako i na natječaju. S njima će to napraviti.
Grad Zagreb ne treba Veletržnicu kao što ju ima Verona već treba imati partnere koji će mu biti u
tom projektu istinski parteri. Uvjeren je da će za 2 godine u Lučkom biti kanalizacija.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
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Milanu Bandiću u vezi s odgovorom što ga je dobio od Gradskog poglavarstva o prenamjeni
šumskog zemljišta između Kozarčevog vijenca i Pantovčaka i traži da mu decidirano odgovori
kako je moguće da Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo proglašava ništavnim rješenje o
pošumljavanju od 2006. godine kada je to rješenje donijeto na temelju Zaključka Gradske
skupštine. Znači li to da Gradski ured proglašava i ništavnim odluku Gradske skupštine.
Kako je moguće da Gradski ured za katastar i geodetske poslove tek nakon dvije godine
dobiva obavijest o tome da je Gradska skupština donijela Zaključak o stavljanju izvan snage
Zaključka o dozvoli čiste sječe. Predlaže Gradskom poglavarstvu da započne organiziranim
pružanjem besplatne pravne pomoći građanima po gradskim četvrtima što je obvezano
Zaključkom Gradske skupštine u povodu njegovog prijedloga iz listopada prošle godine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najprije se ispričava predsjednici i
zastupnici Morani Paliković Gruden što krši Poslovnik. Nastojat će se uklopiti u gabarite
vremena.
U odgovoru na prijedlog u vezi s pružanjem besplatne pravne pomoći najavljuje da će
tajnik Gradskog poglavarstva gospodin Vidoje Bulum i pročelnik Gradskog ureda za opću upravu
gospodin Krešimir Ladešić pripremiti odgovor u pisanom obliku.
Odgovara na pitanje u vezi s odgovorom što ga je gradski zastupnik dobio o
pošumljavanju šumskog zemljišta. Kontrolni ured je po njegovom nalogu na pitanje gradskog
zastupnika odgovorio slijedeće. ˝U postupku pripreme Nacrta prijedloga zaključka o dozvoli čiste
sječe šume u privatnom vlasništvu Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo je 10.3.2005.
godine propustio provjeriti ima li lokacijska dozvola koju je priložio investitor klauzulu
konačnosti, odnosno pravomoćnosti. Navedeni propust imao je za posljedicu da je 6.4.2005.
godine Gradska skupština donijela Zaključak o dozvoli čiste sječe šuma u privatnom vlasništvu
Gradske skupštine, temeljem kojeg je investitor posjekao šumu i 10.8.2005. godine u Gradskom
zavodu za katastar i geodetske poslove promijenio kulturu na čestici iz šume u livadu. ˝
Zna se tko je bio tada pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, tko je bio
predsjednik Skupštine. On je u to vrijeme bio zamjenik gradonačelnika. Gospodin mr.sc. Mirko
Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda je to proslijedio nadležnim institucijama. I tu
prestaje gradonačelnikova ingerencija.
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poljoprivredu i šumarstvo donosi rješenje kojim proglašava ništavnim svoje rješenje koje je donio
na nalog Skupštine. Kada se nešto proglašava ništavnim to ne proizvodi pravne učinke. Prema
zakonu postoje razlozi zbog kojih se nešto može proglasiti ništavnim.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i ponavlja da se
zna tko je bio pročelnik Gradskog ureda, tko predsjednik Skupštine, tko gradonačelnik i neka se
izvoli postupati i neka svatko odgovara za svoj posao.
Gospodin mr.sc. Josip Kereta pita predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga gospodina
Ivu Čovića zna li koliko godina postoji Zagrebački velesajam, odnosno računala bi se i ova
godina da nije Velesajam utopljen u holding. Pretpostavlja da je sa svojim prethodnikom obavio
primopredaju poslova, pa ga pita je li mu ostavio kao svoj nedovršeni posao izradu strategije
razvoja, redizajna Zagrebačkog velesajma što mu je kao nalog dao Gradonačelnik u odgovoru na
jedno od njegovih zastupničkih pitanja još u 2006.
Gospodin Ivo Čović, predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. odgovara kako je
svima poznato da Zagrebački velesajam ove godine slavi 100 godina postojanja. Ne postoji
dokumentacija prethodnika već postoji dokumentacija Holdinga pa ona dokumentacija koja je
postojala ranije postoji i dalje. Ako postoji studija o kojoj govori gradski zastupnik sigurno je u
Holdingu.

Gospodin mr.sc. Josip Kereta traži daljnje objašnjenje jer se radi o Gradonačelnikovom
odgovoru na zastupničko pitanje o organizaciji Velesajma koji je utopljen u holding komunalnih
poduzeća. Gradonačelnik se složio da to nije rješenje kakvo postoji u europskim gradovima i dao
je nalog tadašnjem predsjedniku Uprave Holdinga da predloži budući model Velesajma.
Gradonačelnik je tada rekao da će se 100. obljetnica proslaviti na novom Velesajmu.
Traži odgovor u pisanom obliku jer je na pitanje iz 2006. dobio Gradonačelnikov usmeni
odgovor.
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je točno da je rekao kako treba napraviti redizajn Velesajma. Točno je da se na Zagrebačkom
velesajmu zadnjih sedam, osam godina promijenilo puno toga, ali ne samo tamo već i u
sajmovanju diljem svijeta, jer prestaje klasična priča sajma onakvoga kakvoga mi imamo na 250
tisuća m2 zatvorenoga prostora i 200 tisuća otvorenoga. Redizajn Zagrebačkog velesajma znači
koncentrirati stvari u skladu s novim dostignućima na jednom mjestu, a u ostalom dijelu
komercijalizirati prostore sve do teniskog igrališta i onih ugovora koje su naslijedili. Predstoji
dug i mukotrpan posao da se u skladu s novim svjetskim trendovima sajmovanja osuvremeni
Velesajam. On se zalaže za sajam na postojećoj lokaciji u manjim gabaritima i s novim
sadržajem. Koliko zna voditeljica Podružnice gospođa Katica Luka Kovačić čeka već četiri, pet
mjeseci da predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o. prezentira taj projekt.
Gospođa Morana Paliković Gruden postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagrebu
gospodinu Milanu Bandiću u vezi s problemima što ih građani imaju u najužem dijelu Zagreba u
bloku koji zatvara prostor između deset kuća, uglavnom šesterokatnica: Gajeva 2, 2a, 2b,
Bogovićeva 2 i 4, Ilica 1, crkva i neboder, Petrićeva 1, 3, 5 i 7.
Unutar bloka, a iznad prolaza koji spaja Bogovićevu, Ilicu, Gajevu i Petrićevu ulicu
uređenje poslovnih prostora kao što su Palmers, Ghetaldus, Armani i ostalih trgovina te
ugostiteljskih objekata značilo je i postavljanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje. Kako ne
postoje izričiti propisi o postavljanju veličina i jačina takvih uređaja, oni stvaraju nesnosnu buku
koja traje i danju i noću. Neki od uređaja gase se noću. Sinoć je oko 10 sati bila tamo i uvjerila se
kako je buka stalna i naši sugrađani tamo ne mogu spavati. Oni su se žalili u nekoliko navrata ali
na žalost bez rezultata. Npr. jedan uređaj se nalazi ispod prozora obitelji Marotti, a postrojenje
koje služi neboderu je s lijeve strane od njihovog prozora. Sva ta buka čuje se i na višim
katovima, a uz to neboder svijetli cijelu noć, pa svi oni koji spavaju sa te strane ne mogu spavati
normalno jer tamo ne postoji nikakva zaštita. Tamo stanuje odnosno ima svoj ured gradski
zastupnik gospodin Mario Zubović, a tu su još i obitelj Šibl, Vračević, Pražić, Marotti, Jeličić,
Rakočević, Luketić. To se ne može proglasiti poslovnim zgradama. Pita Gradonačelnika hoće li
predložiti da se donese propis koji će regulirati pitanje u vezi s bukom i tehničkom opremljenošću
takvih uređaja.

- 22 Daje prijedlog Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s
kaznenom prijavom što ju je podnio protiv nje za pronošenje neprovjerenih informacija, naročito
jedne koja šteti njegovom ugledu. Predlaže da zbog istog kaznenog djela tuži Google jer tamo
ima informacija u neprimjereno velikim količinama koje sigurno više štete ugledu od one o kojoj
je ona govorila na press konferenciji.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje u vezi s
problemima stanara stambenog bloka navodi da je prije mjesec dana bio u posjetu gospodinu
Bobiju Marottiju zajedno s gospodinom Duškom Ljuštinom. Već 20 dana Ured pročelnice
gospođe Doris Kažimir i Ured pročelnika gospodina Davora Jelavića nastoje riješiti taj problem.
Ispada kao da su se dogovorili da gradska zastupnica postavi to pitanje, a najmanje im može
vjerovati javnost da se ne dogovaraju, a tuže se.
U odgovoru na prijedlog u vezi s tužbom govori da sve što je gradska zastupnica
nabrojala su njezine olakotne okolnosti i to će reći njegovom odvjetniku na raspravi. To će joj
pomoći kada bude na sudu.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnja objašnjenja. S Gradonačelnikom se nije
dogovarala o ovom pitanju. Gradonačelnik je bio u posjeti kod obitelji Marotti i predložio je da se
za kolica gospodina Bobija Marottija postavi pristupna rampa. Gospodin Marotti je to odbio.
U vezi s bukom koju stvaraju uređaji govori da to nije jedino mjesto u Zagrebu gdje to
nije riješeno. Treba donijeti propis kojim će se regulirati dozvoljena buka i tehnička opremljenost
tamo gdje se uređaji postavljaju unutar zgrada.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na pitanje u
vezi s bukom koju stvaraju razni uređaji unutar stambenog bloka. Bio je u Petrićevoj, Gajevoj,
Bogovićevoj i Ilici. Gospodin Marotti nije odbio rampu. To će biti napravljeno.
Buka nije samo tamo. Prije dva mjeseca bio je na Črnomercu jer ljudi prigovaraju zbog
Trgovačkog centra Getro. To je veći problem. Tamo su kaloriferi, rashladni sustavi koji imaju
mnogo kilovata i čuju se na 200 metara udaljenosti. Mora se riješiti taj i još desetak problema i
treba donijeti propis. Za to se zalaže i u tom se slaže s gradskom zastupnicom.

- 23 Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba je li
svjestan toga da građani u Zagrebu nisu sigurni za svoju imovinu i s pravom izražavaju bojazan u
samovolju gradske vlasti. U nizu predstavki i primjedbi, koje kontinuirano pristižu na adresu
HNS-a u Gradu Zagrebu, izdvojila je samo jednu vrlo razvidnu otimačinu. Stanari ulice Donje
Svetice 46, 52 i stanari ulice Dvorišće pitaju kako se može na zemljištu koje ne pripada Gradu
Zagrebu već privatnim vlasnicima stanova koji su uz stan 1987. godine kupili i garažno parkirno
mjesto, koje je ušlo u bodovnu listu i za njega plaćaju davanja ovom gradu, proglasiti javnim
parkiralištem, naplaćivati parkiranje i odvoziti vozila vlasnika s tog parkirališta. Pod okriljem
koje vlasti stručnoj službi pada na pamet da otimajući privatna zemljišta predlaže izgradnju
pristupnih prometnica za neke nove potencijalne investitore samo zato kako bi se istima
omogućila 100% izgrađenost parcele, jer se nalaze na uglu i izbjegla obveza saslušavanja
stranaka u postupku. Istovremeno se ignoriraju i svi sudski postupci koje vode vlasnici za
uknjižbu svojih vlasničkih prava.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da nije znao za ovaj
problem. Poziva gradsku zastupnicu da ga zajedno riješe i ne samo ovaj već i sve druge probleme
koji su došli na adresu HNS-a, koja je demokratska i legitimna stranka ovog grada kao i SDP,
HDZ i sve ostale. Sve što su dobili u stranci neka mu donese pa mogu ako bude imala vremena
popiti kavu i on će to uputiti nadležnim službama.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin Šain traži daljnje objašnjenje jer je spomenuti slučaj
izvučen samo kao jedan od primjera, pa bi možda bilo dobro da stručne službe pogledaju jesu li
se slične stvari radile i na drugim mjestima.
Podsjetit će samo na jedno. Radi se o tzv. Plavom radionu i kući u Froudovoj ulici i
parkirališnim prostorima 30 vlasnika parkirališnih mjesta. Gradonačelnik bi trebao pripaziti na to
da se ne dešava da se ljudima oduzima zemljište kako bi se neki drugi interesi stvorili i nekim
drugim ljudima pogodovalo.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. S obzirom da
ima puno obveza i da puno putuje, moli gradsku zastupnicu gospođu mr.sc. Alenku Košiša Čičin
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koje ima u radu u gradskoj upravi i u ministarstvu.
Gospodin Zdravko Juć pita gradonačelnika u vezi s pratećim objektima za novo naselje
Iver u Sesvetskom Kraljevcu s otprilike 1500 stanova. Lokalno stanovništvo se boji da neće biti
pravovremeno riješeno pitanje javnih sadržaja za novo naselje, dakle škola i vrtić.
Hoće li stanovnici, koji oduvijek žive u Sesvetskom Kraljevcu konačno dobiti dječji vrtić
na zemljištu, misli da je to u Ulici Pere Pirkera, koje se dugo godina tamo čuva za vrtić a gradnja
nikako da započne.
Hoće li u naselju Iver biti završene prateće prometnice kako bi ono bilo u funkciji.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da su u tijeku pripreme
za dječji vrtić u novom naselju južno od pruge u Sesvetskom Kraljevcu. Misli da će biti gotov za
godinu dana. Predstavnici Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport bili su na licu mjesta
kako bi se ustanovili problemi i mogla ponuditi rješenja. Najkasnije nakon što se otvori vrtić u
novom naselju u Sesvetskom Kraljevcu mora se zakopati lopata za vrtić u starom naselju. Ova
gradska uprava ne dijeli ljude na one koje su došli i na one koji su se ˝zlegli˝. Nisu svi imali sreću
i privilegiju da se rode u gradu, ali ne smatraju to svojim hendikepom i taj se animozitet ni u
primisli ne smije namirisati a kamoli potencirati. Razmišljali su da se napravi montažni objekt za
vrtić ali su stručnjaci rekli da tamo ima puno djece i veliko je naselje pa montažni vrtić ne dolazi
u obzir.
U odgovoru na dio pitanja u vezi s prometnicom uz prugu naglašava da je imperativ
denivelacija i proširenje ulice Ljudevita Posavskog kako bi se spojilo novo naselje u kojem će
živjeti 25 tisuća novih stanovnika Sesveta.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
konstatira da su pitanja i prijedlozi iscrpljeni.
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1. Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga Statutarne odluke
o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio je Prijedlog za promjenu Statuta Grada
Zagreba i predložio Zaključak o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Statuta Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo.
Izvješća radnih tijela i Prijedlog zaključka su gradski zastupnici primili.
Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, obrazlaže Prijedlog.
Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
Izvješće Odbora i Prijedlog zaključka.
U raspravi sudjeluje Pero Kovačević.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za Klub gradskih zastupnika SDP-a u trajanju od 5 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.
Gradska skupština jednoglasno (31 glas "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Statuta Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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2. Prijedlog odluke o dopunama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj
skupštini Grada Zagreba i članovima njezinih radnih tijela
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, matično radno tijelo.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu na mišljenje.
Mišljenje Gradskog poglavarstva i izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, obrazlaže
Prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ODLUKU
o dopunama Odluke o naknadama gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada
Zagreba i članovima njezinih radnih tijela,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

3. Prijedlog odluke o dopunama Oduke o plaćama i drugim pravima lokalnih dužnosnika
koje bira ili imenuje Gradska skupština Grada Zagreba
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, matično radno tijelo.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
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Mišljenje Gradskog poglavarstva i izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, obrazlaže
Prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi
ODLUKU
o dopunama Oduke o plaćama i drugim pravima lokalnih dužnosnika koje bira ili imenuje
Gradska skupština Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

4. Prijedlog zaključka o naknadi predsjednicima i članovima tijela upravljanja javnih
ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo
obavljanje osnivačkih prava
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, matično radno tijelo.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu na mišljenje.
Mišljenje Gradskog poglavarstva i izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, obrazlaže
Prijedlog.
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi
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ZAKLJUČAK
o naknadi predsjednicima i članovima tijela upravljanja javnih ustanova kojih je osnivač
Grad Zagreb i ustanova nad kojima je Grad Zagreb preuzeo obavljanje osnivačkih prava

u predloženom tekstu.
Zaključak se prilažu zapisniku.

5. Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima
Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a.
Gospođa Danira Bilić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a,
obrazlaže Prijedlog.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić očituje se o Prijedlogu.
U raspravi sudjeluju: Stipe Tojčić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Danira Bilić
(replika i ispravak netočnog navoda), Stipe Tojčić (neslaganje s replikom i s ispravkom netočnog
navoda), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Jozo Radoš (u ime
Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a),
Danira Bilić (replika), Davor Bernardić (neslaganje s replikom), Danira Bilić (ispravak netočnog
navoda), Davor Bernardić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Asja Bebić (replika), Pero
Kovačević, Danira Bilić (replika), Pero Kovačević (neslaganje s replikom), mr.sc. Josip Kereta,
Morana Paliković Gruden, Danira Bilić (replika), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Danira Bilić
(replika), Stipe Tojčić, Danira Bilić (replika), Stipe Tojčić (neslaganje s replikom), Danira Bilić
(ispravak netočnog navoda), Stipe Tojčić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Morana
Paliković Gruden (replika), Stipe Tojčić (neslaganje s replikom).

Predsjednica upozorava gradskog zastupnika da ne smije vrijeđati na što gospodin Stipe
Tojčić odgovara da iznosi svoj stav.

- 29 Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod.
Predsjednica upozorava gospođu Moranu Paliković Gruden da ne može replicirati na
neslaganje s replikom, odnosno na neslaganje s ispravkom netočnog navoda.
U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika).
Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ za neslaganje s replikom i zbog povrede
Poslovnika.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac upućuje
opomenu gospođi mr.sc. Alenki Košiši-Čičin i gospodinu Stipi Tojčiću.
U raspravi sudjeluje Ivica Miočić Stošić.
Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika i ima repliku.
U raspravi sudjeluje mr.sc. Miroslav Rožić i Danira Bilić (replika).
Gospođa Danira Bilić, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, u ime
predlagatelja, daje završnu riječ.

Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima nije dobio potrebnu
većinu (10 glasova "za" i 4 "suzdržana").

6. Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
- Odbor za mjesnu samoupravu,
- Odbor za gospodarski razvoj,
- Odbor za komunalno gospodarstvo i
- Odbor za zaštitu okoliša.

- 30 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama,
obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Tomislav Babić, (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i
HSLS-a), Joško Morić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), Petar Kuzele i Pero Kovačević.
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama, u
ime predlagatelja odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu riječ.
Gospodin Joško Morić ispravlja netočni navod.
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama ne
slaže se s ispravkom netočnog navoda.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da Gradska skupština prihvati Prijedlog plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za
područje Grada Zagreba, uz Zaključak da se obveže predlagatelj da izvrši korekcije u Planu u
skladu s raspravom na sjednici.
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 3 "suzdržana") donosi
PLAN
zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Zagreba, s predloženim
zaključkom.
Plan i Zaključak se prilažu zapisniku.
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7. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske
baštine 2009.
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. međunarodnim
natjecanjem Mladi virtuozi, etide i skale u disciplini violina
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske baštine 2009.,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. međunarodnim natjecanjem Mladi virtuozi, etide i
skale u disciplini violina,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

8. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog kazališta lutaka
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (29 glasova "za") donosi

- 32 RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog kazališta lutaka,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilažu zapisniku.

9. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili.
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, obrazlaže
Prijedlog.
Gospodin dr.sc. Ivo Josipović, predsjednik Odbora za kulturu, uzima riječ u ime Odbora.
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden i dr.sc. Ivo Josipović.
Gradska skupština jednoglasno (32 glasa "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskoga,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilažu zapisniku.
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10. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Zagreba
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština jednoglasno(30 glasova "za")
ZAKLJUČAK
o razrješenju i izboru člana Savjeta mladih Grada Zagreba
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac zahvaljuje
gospođi Mariji Iveković na dosadašnjem obnašanju dužnosti članice Savjeta mladih, te čestita
gospođi Olgi Plazibat na izboru za članicu tog tijela.

11. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta
Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Gradska skupština jednoglasno (32 glasa "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Hrvatskog narodnog
kazališta u Zagrebu,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 44. sjednicu u 14,00 sati.

KLASA: 021-05/09-01/3
URBROJ: 251-01-02-09-6
Zagreb, 28. siječnja 2009.
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