ZAPISNIK
46. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
16. ožujka 2009.
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ZAPISNIK
46. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 16. ožujka 2009. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,10 sati
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira Bilić;
Željko Brebrić; Vesna Brezić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Žarko Delač; Igor Dragovan;
Ivan Friščić; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko Juć; Mirjana
Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka
Košiša Čičin - Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; 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; Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Luka Šimurina; Dan Špicer; Siniša Šukunda;
Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr.sc. Jasmina Havranek i
mr.sc. Neven Mimica.
Nenazočani gradski zastupnici: Margareta Mađerić; Boris Mikšić; mr.sc. Miroslav Rožić i
Davor Šuker.
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada
Zagreba; Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Zvonimir
Šostar, dr.med. - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje; mr.sc. Ladislav Prežigalo - član Gradskog poglavarstva i pročelnik
Gradskog ureda za gospodarstvo; Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje
obrazovanja, kulture i športa; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave;
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 pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda;
Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada;
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ureda za opću upravu; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko - pravne
poslove i imovinu Grada; 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; Davorka Pejnović - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za
gospodarstvo; 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; Višnja Fortura - zamjenica pročelnika
Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Sanja Kumpar - predsjednica
Vijeća Gradske četvrti Donji grad; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti
Gornji grad - Medveščak; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Dragutin
Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Hrvoje Ozmec predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske
četvrti Trešnjevka - jug; Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava;
Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Drago Topolovec predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Zagrebački holding d.o.o.: Ljudevit Gračanin zamjenjuje voditelja Podružnice Autobusni kolodvor; Mirko Melčić - voditelj Podružnice
Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj
Podružnice Gradsko stambeno - komunalno gospodarstvo; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja
Podružnice Tržnice Zagreb; 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; Rijad Filipović - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebačke ceste; Dubravko
Baričević - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zlatko Milanović voditelj Podružnice ZGOS; Radmila Mihaljević - zamjenjuje voditelja Podružnice Zrinjevac;
Marina Grgić - zamjenjuje direktora Razvojne agencije TPZ d.o.o.; Miljenko Bartulović direktor Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; Boško
Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Raško Ivanov - Predstavnik bugarske nacionalne
manjine Grada Zagreba; Walentyna Lončarić - Predstavnica poljske nacionalne manjine Grada
Zagreba; Milan Ožegović - predstavnik Društva tjelesnih invalida; Ankica Orešković predstavnica Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijiom Grada Zagreba; Milutin
Šakić - predstavnik Udruge slijepih Zagreb; Gordan Klaćinski - predstavnik Društva invalida
cerebralne i dječje paralize; Marica Mirić i Branko Bizjak - predstavnici Društva distrofičara
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Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara; Helena Melovnik Zrinjski - predstavnica Udruge
za sindrom Down; Mira Katalenić - predstavnica Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i
mobilitet; Vesna Budak - predstavnica Udruge za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s
invaliditetom "Puž"; Svjetlana Marijon i Denis Marijon - predstavnici Udruge za promicanje
kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "Zamisli"; Ivica Stančin - predstavnik Društva
multiple skleroze Grada Zagreba; Katarina Tonković i Jasenka Kefelja - predstavnice Saveza
gluhih i nagluhih Grada Zagreba; Dominik Šepak - zamjenik predsjednika Savjeta mladih Grada
Zagreba; Dubravka Klarić - predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i djelatnici Stručne
službe Gradske skupštine.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac utvrđuje
da je sjednici nazočno 40 (naknadno je evidentirano 45 gradskih zastupnika) od ukupno 51
gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici dr.sc. Jasmina Havranek i mr.sc.
Neven Mimica. Gradski zastupnici mr.sc. Josip Kereta i Željko Brebrić najavili su zakašnjenje.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac otvara
46. sjednicu.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da im je na klupe podijeljen materijal Vrtići, škole, parkovi,
trgovi, kulturu, prometnice, zdravstvo, šport, mega-projekti, komunalne akcije - izgradnja,
obnova i rekonstrukcija, što ga je pripremio Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet.
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća zapisnik 45. sjednice Gradske
skupštine Grada Zagreba održane 26. veljače 2009.
Gradski su zastupnici primili:
o uz poziv za sjednicu od 4. ožujka 2009. materijal za predložene točke dnevnoga reda i
rokovnik održavanja sjednica radnih tijela za 46. sjednicu Gradske skupštine Grada
Zagreba;
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dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba kao prijedlog za dopunu
prijedloga dnevnoga reda novom točkom 2., Konačni prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba kao
prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 3., Zaključak o amandmanu
na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih
upravnih tijela za novu točku 4., Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja "Ferenščica - zapad" kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda
novom točkom 5., Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja
"Prečko - zapad" kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 6.,
Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja "Savska – Šarengradska - jug" kao prijedlog za dopunu prijedloga
dnevnoga reda novom točkom 7., Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Veliko Polje kao
prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 8., Prijedlog odluke o izradi
izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Podbrežje kao prijedlog za dopunu
prijedloga dnevnoga reda novom točkom 9., Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom
točkom 11., Prijedlog zaključka o pristupanju Grada Zagreba V. fazi projekta "Zdravi
grad" Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije kao prijedlog za
dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 15., Prijedlog odluke o osnivanju
Dječjeg vrtića "En ten tini" kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom
točkom 16., Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Jelkovec kao prijedlog za
dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 17., Prijedlog odluke o osnivanju
Srednje škole Jelkovec kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom
18., Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o preuzimanju športskih objekta i drugih
nekretnina u vlasništvo Grada Zagreba kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda
novom točkom 19., Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o pripajanju Dnevnog
centra za rehabilitaciju Mala Kuća Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži
"Mali dom - Zagreb" kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom
20., Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na
25. dimnjačarskom području, Prijedlog zaključka o dodjeli dvije koncesije za obavljanje
dimnjačarske službe na 29. i 31. dimnjačarskom području, Prijedlog zaključka o dodjeli
jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 42. dimnjačarskom području kao
prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda za novu točku 21. nove podtočke b), c) i
d), Prijedlog zaključka o imenovanju ulice kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga
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tijela i pregled dostavljenih materijala za 46. sjednicu;
o uz dopis dopunske dostave od 13. ožujka 2009. izvješća radnih tijela za točke 2., 3., 4., 5.,
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25. i 26.,
Amandman gradskih zastupnika Jurice Meića, Ivane Mlinar Horvat, Dana Špicera i Ive
Prpić i Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na Amandman na Prijedlog odluke
o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata za točku 10., Amandman
na Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad organizacijom tečajeva
informatičkog opismenjavanja za građane Grada Zagreba srednje i starije životne dobi što
su ga podnijeli gradski zastupnici Stipe Tojčić i Pero Kovačević za točku 22., podtočku
a), Prijedlog zaključka o suglasnosti na izmjene i dopunu Statuta Ustanove "Dobri dom" i
Prijedlog zaključka o suglasnosti na izmjene i dopunu Statuta ustanove Regionalna
energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske za točku 28., prijedloge za koje ovlašteni
predlagatelji predlažu hitan postupak i to: Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o
prijateljstvu i suradnji između Grada Praga i Grada Zagreba, Prijedlog zaključka o
pokretanju postupka za otvaranje predstavništva (Ureda) Grada Zagreba u Bruxellesu,
Konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja groblja
Markovo polje, Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta,
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, Izvješće o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
Grada Zagreba u 2008., Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2008., Prijedlog zaključka o prihvaćanju
inicijative za osnivanje Zaklade "Dr.sc. Jadranko Crnić", Izvješće o provedbi mjera i
aktivnosti u 2008.iz Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od nasilja u
obitelji u razdoblju od 2008. do 2011., što ih predlaže Gradsko poglavarstvo, Prijedlog
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u povodu 25. obljetnice postojanja
klape Nostalgija što ga predlaže Odbor Gradske skupštine za javna priznanja te Prijedlog
zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Zagreb - centar,
što ga predlaže Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Zapisnik 45. sjednice Gradske
skupštine Grada Zagreba održane 26. veljače 2009., Pregled postavljenih pitanja i
prijedloga gradskih zastupnika na 45. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba
26. veljače 2009. te primljenih odgovora, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih
zastupnika i novi pregled dostavljenih materijala za 46. sjednicu;
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postupku i to: Prijedlog odluke o raspisivanju referenduma o promjeni imena Trga
maršala Tita u Kazališni trg, što ga predlaže gradski zastupnik Pero Kovačević i Prijedlog
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u okviru projekta "Mladost Mostu
mladosti", što ga predlaže Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da je predlagatelj Odbor Gradske skupštine za javna priznanja
povukao Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad organizacijom tečajeva
informatičkog opismenjavanja za građane Grada Zagreba srednje i starije životne dobi.
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže opravdanost hitnosti
za Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Praga i Grada
Zagreba i Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za otvaranje predstavništva (Ureda) Grada
Zagreba u Bruxellesu.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže opravdanost hitnosti za Konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog
plana uređenja proširenja groblja Markovo polje.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i
pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanost
hitnosti za Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o
komunalnom doprinosu te za izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2008. i Programa održavanja komunalne
infrastrukture na području Grada Zagreba u 2008.
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže opravdanost hitnosti
za Prijedlog zaključka o prihvaćanju inicijative za osnivanje Zaklade "Dr.sc. Jadranko Crnić".
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Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i
pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanost
hitnosti za Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2008.iz Zagrebačke strategije jedinstvene
politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad
koncertom u povodu 25. obljetnice postojanja klape Nostalgija i Prijedlog zaključka o
prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u okviru projekta "Mladost Mostu mladosti".
Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže
opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma
zdravlja Zagreb - centar.
Gospodin Pero Kovačević obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog odluke o
raspisivanju referenduma o promjeni imena Trga maršala Tita u Kazališni trg.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime Gradskog poglavarstva
izjašnjava se o Prijedlogu odluke o raspisivanju referenduma o promjeni imena Trga maršala Tita
u Kazališni trg.
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
odgovara na prigovor.
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Praga i Grada Zagreba.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude nova točka 6. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o pokretanju postupka za otvaranje predstavništva (Ureda) Grada Zagreba u
Bruxellesu.
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da prihvaćena dopuna bude nova točka 7. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Konačni
prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Markovo polje.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude nova točka 14. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude nova točka 15. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude nova točka 18. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće o
izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Zagreba u 2008.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 19. prijedloga dnevnog reda.
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće o
izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2008.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 19. prijedloga dnevnog reda.
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o prihvaćanju inicijative za osnivanje Zaklade "Dr.sc. Jadranko Crnić".
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude nova točka 21. prijedloga dnevnoga reda.

- 10 Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Izvješće o
provedbi mjera i aktivnosti u 2008. iz Zagrebačke strategije jedinstvene politike za zaštitu od
nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude nova točka 23. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u povodu 25. obljetnice postojanja klape
Nostalgija.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude nova podtočka d) ranije točke 22. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u okviru projekta "Mladost Mostu
mladosti".
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude podtočka e) ranije točke 22. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština jednoglasno (39 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog
zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Zagreb - centar.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da prihvaćena dopuna bude nova podtočka c) ranije točke 28. prijedloga dnevnoga reda.
Gradska skupština većinom glasova (8 "za" i 26 "protiv") ne prihvaća opravdanost hitnosti
za Prijedlog odluke o raspisivanju referenduma o promjeni imena Trga maršala Tita u Kazališni
trg.

- 11 -

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 7 "protiv") prihvaća dnevni red.
DNEVNI RED
1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja
2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog
plana Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
4. Prijedlog zaključka o prihvaćanju EUROCITIES
promjenama
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

Deklaracije

o

klimatskim

5. Prijedlog zaključka o pristupanju Grada Zagreba V. fazi projekta „Zdravi grad“
Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
6. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada
Praga i Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
7. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za otvaranje predstavništva (Ureda) Grada
Zagreba u Bruxellesu
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih
upravnih tijela
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ferenščica zapad"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
10. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Prečko - zapad"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
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11. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja "Savska – Šarengradska - jug"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
12. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Poslovne zone Veliko Polje
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
13. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Podbrežje
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
14. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja groblja
Markovo polje
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
15. Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
16. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
17. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
19.

a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Zagreba u 2008.
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Zagreba u 2008.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

20. Prijedlog odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća
gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju inicijative za osnivanje Zaklade "Dr.sc. Jadranko
Crnić"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
22. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2008. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

- 13 23. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2008. iz Zagrebačke strategije jedinstvene
politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010.
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
24. Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "En ten tini"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
25. Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Jelkovec
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
26. Prijedlog odluke o osnivanju Srednje škole Jelkovec
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
27. Prijedlog zaključka o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u vlasništvo
Grada Zagreba
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o pripajanju Dnevnog centra za
rehabilitaciju Mala Kuća Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom Zagreb"
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba
29. a) Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe
4. dimnjačarskom području
b) Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe
25. dimnjačarskom području
c) Prijedlog zaključka o dodjeli dvije koncesije za obavljanje dimnjačarske službe
29. i 31. dimnjačarskom području
d) Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe
42. dimnjačarskom području
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba

na
na
na
na

30. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. "Festivalom sv. Marka"
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem
Harmonikaškog orkestra Hrvatskoga grafičkoga glazbenog društva "Sloga" 1866.
na 34. međunarodnom susretu harmonikaša u Puli
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad svečanim koncertom i
izdavanjem monografije u povodu 30. obljetnice dječjeg pjevačkog zbora
"Zagrebački mališani"
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u povodu 25.
obljetnice postojanja klape Nostalgija
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u okviru projekta
"Mladost Mostu mladosti"
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja
31. Prijedlog zaključka o imenovanju ulice
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova
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32. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Knjižnica Grada Zagreba
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
33. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh"
Predlagatelj: Izbor i imenovanja
34. Prijedlog zaključka o dopuni 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
35. Prijedlog zaključka o imenovanju člana u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje
natječaja za imenovanje ravnatelja Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
36. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Ustanove
"Dobri dom" Grada Zagreba
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopunu Statuta ustanove Regionalna
energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske
c) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja
Zagreb - centar
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise

- 15 Pitanja i prijedlozi
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obavještava gradske zastupnike da sukladno članku 149. Poslovnika pitanja na sjednici Gradske
skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno 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 iza toga vremena moli da pitanja predaju u pisanom
obliku. U tome će im, ako bude potrebno, pomoći Stručna služba.
Moli da se pridržavaju Poslovnika kod postavljanja pitanja i davanja prijedloga.
Prijavljeno je 12 zastupnika.
Gospodin Antun Mateš navodi da Prijedlog odluke o raspisivanju referenduma o promjeni
imena Trga maršala Tita u Kazališni trg gospodina Pere Kovačevića nije dio predizbornih
aktivnosti kako je to rekao Gradonačelnik već da su postojale i ranije inicijative kojih je i sam
sudionik za preimenovanjem naziva tog trga. Kao član Hrvatske stranke prava prije tri godine,
13. prosinca 2006. godine raspravljao je na Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova o tom
prijedlogu. Tada je prijedlog odbijen. Moli da mu Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan
Bandić odgovori zašto je nedavno javno iskazao prijezir prema kulturi izjavom kako se protivi
povratku imena Kazališni trg?
Također moli da mu se javno kaže zbog čega se drži da opera, balet, drama ili koncerti
imaju za antifašiste fašistički predznak? To pitanje proizlazi iz tzv. antifašističkog otpora
promjeni imena.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac upozorava
gradskog zastupnika Antuna Mateš da je isteklo vrijeme za postavljanje pitanja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da različita mišljenja koja
on i gradski zastupnik imaju znače demokraciju. Nije protiv povratka naziva Kazališnog trga već
protiv toga da o tome odlučuje ulica. Moli da se njegove izjave ne vade iz konteksta. Osobno bi
bio sretniji da se taj trg zove Trg Josipa Broza Tita nego Trg maršala Tita. Sam ga nije imenovao
pa ga neće ni mijenjati. Nema političkog konsenzusa relevantnih političkih snaga u ovoj skupštini
o tom pitanju, a on ne poznaje druge, tržišne i gospodarske demokracije već demokraciju,
politički pluralizam, višestranačje za koje smo se odlučili devedesete. Odgovara da bi bilo dobro
da Prijedlog odluke o raspisivanju referenduma o promjeni imena Trga maršala Tita u Kazališni
trg brani neki gradski zastupnik koji se je potpisao na prijedlog, a ne on koji nije.

- 16 Gospodin Antun Mateš traži daljnje objašnjenje te navodi da Gradonačelnik nije dao
odgovor i drži da sve ovo nije za zabavu, niti za uveseljavanje publike te predlaže da se
Gradonačelnika odlikuje redom Danice Hrvatske s likom Budimira Lončara.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac upozorava
gradskog zastupnika Antuna Mateš da ono o čemu govori nije traženje daljnjeg objašnjenja, a
nakon što je gradski zastupnik nastavio govoriti oduzima mu riječ.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da njegov odgovor nije
uveseljavanje, već da je gradski zastupnik odgovorio na pitanje na pravi način i to pretvorio u
uveseljavanje te da time on ne treba ništa više govoriti.
Gospodin Siniša Šukunda drži pohvalnim smanjenje cijena komunalnih usluga, ali i da
njihovo smanjenje pred lokalne izbore podsjeća na prikupljanje jeftinijih političkih bodova. Moli
da mu se pojasni način izračuna cijena komunalnih usluga te pita zašto se i prije nisu snizile nego
se to čini pred izbore, a očito je bilo rezervi?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da moramo donijeti i
nepopularne odluke i povećati cijene te da je i to pitanje tajminga. U gospodarskoj smo i tržišnoj
utakmici i cijenu života u gradu građani moraju platiti. Obećanja o besplatnim uslugama mogu
dati oni koji ta obećanja nikada neće provoditi. Smanjenje komunalnog doprinosa od 10% je prva
antirecesijska mjera od njih 12 koje će se prezentirati za desetak dana zagrebačkoj javnosti i
njome se pokušava rasteretiti dio građevinske operative u gradu Zagrebu ne bi li postigli
pozitivan domino efekt. Poduzet će se i druge stvari, kao što je povećanje porodiljne naknade što
je danas na dnevnom redu sjednice. I to se može tumačiti u predizborne svrhe. Poručuje drugima
da naprave i ponude nešto konkretno što bi rasteretilo građane pa neka to bude i u predizborne
svrhe.
Gospodin Siniša Šukunda traži daljnje objašnjenje. Ako je bilo rezerva, s obzirom da
recesija nije od jučer, drži da smo mogli i prije smanjiti cijene odnosno možda ih nismo trebali ni
dizati.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor citirajući
premijera Vlade Republike Hrvatske koje je prije 20 dana rekao da će se uštedjeti 2 do 3
milijarde kuna, a na skupu prije dva dana da ima rezervi za uštedu 6 do 7 milijardi kuna. To
pozdravlja te moli da se i nama dopusti da i mi crpimo svoje rezerve.
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Gospodin Joško Morić najprije podsjeća Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića o najavi izrade antirecesijskog programa za Grad Zagreb koju je dao na prošloj sjednici
Gradske skupštine. Pita planira li se rebalans Proračuna Grada Zagreba za 2009. radi njegovog
smanjenja?
Predlaže, ako je rebalans Proračuna u planu da se ne planira smanjenje plaća zaposlenih u
gradskoj upravi nego da se uštede ostvare na drugim stavkama.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je točno da je rekao da
ćemo do kraja mjeseca izaći s antirecesijskim mjerama. Prva od tih mjera je smanjenje
komunalnog doprinosa. Rekao je da se tri stvari neće dirati, ljudi se neće tjerati na ulicu niti će
ime se smanjivati plaće, neće se zaustavit investicijski ciklus i neće se dirati stečena prava.
Gospođa Asja Bebić napominje da je Zagrebački holding osnovan na osnovi obećanja o
uštedama, a drži da je postao sredstvo za zaduživanje s kojim su išle izravne pogodbe i ostalo.
Postoji i studija iz prošle godine s kojom javnost nije dovoljno upoznata, a u kojoj je prikazana
neučinkovitost Holdinga. Zanima je koliko se uštedjelo osnivanjem Zagrebačkog holdinga?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je između ostalih
izuzetno ponosan na tri stvari, reorganizaciju komunalnog sustava ili integralnog upravljanja
trgovačkim društvom u vlasništvu Grada na podlozi ekspertne skupine Ekonomskog fakulteta, na
reorganizaciju gradske uprave i na Zagrebački model stanogradnje. I dalje stoji iza izjave da će se
osnivanjem Holdinga uštedjeti jedan proračun za četiri godine. Za dvije godine podnijet će račun
i vidjeti će se da je to više nego točno.
Napominje da su danas gradski zastupnici dobili knjigu u kojoj su navedeni samo najbitniji
projekti koji su realizirani. Odgovorno tvrdi, da nije osnovan Holding, mogli bi staviti ključ u
bravu u Gradu. Ne zaustaviti investicijski ciklus, to se moglo samo putem Holdinga. Ne skriva da
postoje porođajne muke unutar Holdinga ali temeljna je zadaća Holdinga da građani dobiju na
vrijeme javnu uslugu i da ta usluga što manje puta poskupi. To već dugi niz godina rade
gradonačelnici drugih gradova i priznaje da je od njih nešto naučio. Navodi da će se
antirecesijske mjere koje će predložiti odnositi i na uštede u Zagrebačkom holdingu.
Gospođa Asja Bebić dopunjuje pitanje da li će i dalje ostati sistem po kojem Gradonačelnik
Milan Bandić ima apsolutnu kontrolu nad novcem?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da uz odgovornost i
funkciju idu i instrumenti te da je to uvjet uz koji obnaša, jednu od najčasnijih funkcija u državi.
Ako je kriv za sve i odgovara za sve onda mora imati instrumente da drži strategiju Grada i
logistiku da Grad funkcionira.

- 18 Gospodin Pero Kovačević napominje da današnje tiskovine pišu da je za ugradnju dva
montažna WC-a na okretištima u Dubravi i Dubcu Grad Zagreb platio milijun i 550 kuna ili po
kvadratu 11,6 tisuća €, koje je napravio Gredelj temeljem neposredne pogodbe u kojoj se nigdje
ne spominje uređenje infrastrukture. Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana
Bandića je li to istina?
Pita hoće li se krenuti sa prodajom stanova sukladno odluci koju je Skupština donijela?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da novine često pišu i o
njegovom privatnom životu i da je on tu nemoćan. I sam gradski zastupnik zna da kvadrat ne
može koštati 11 tisuća €. Oni koji ni za što ne odgovaraju, mogu pisati što god hoće i to je istina
dok se ne demantira. Pročelnik Gradskog kontrolnog ureda gospodin Mirko Herak će istražiti taj
slučaj i gradski zastupnici će dobiti pisani odgovor.
Vezano na upit kada će krenuti prodaja stanova odgovara da se stanovi ne mogu prodavati
dok se Grad ne uknjiži kao vlasnik. Prema informacijama iz Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada u 7. mjesecu raspolagat ćemo s ¼ stanova, njih 300 do 350 s
kojima će se ići u operativno provođenje odluke.
Gospodin Pero Kovačević slaže se da Gradski kontrolni ured ispita koliko je stvarno koštala
montažna WC-a, te ukoliko je neistina ono što je napisano u tiskovinama to treba odmah
demantirati sa konkretnim dokazima, ukoliko je istina ono što je napisano tada to treba provjeriti
Državno odvjetništvo.
Traži daljnje objašnjenje u vezi prodaje stanova. Ako se znalo da to nije moguće napraviti
gruntovno, zašto se takva odluka donosila?
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac pita
gradskog zastupnika koje je dodatno pitanje?
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac odgovara
na prigovor.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponavlja da stanovi nisu prodani jer
nije bilo sređeno imovinsko - pravno stanje. Odluka je donesena iako smo bili nepripremljeni, ali
je donesena kako bi pritisnuli službe da se sve što prije napravi te će se kroz tri, četiri mjeseca
prodati ⅓ stanova i uprihodovati sredstava u Proračun.
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čim je to saznao dao je nalog da se to riješi. Slaže se sa gradskim zastupnikom da je nužno dati
odgovore te najavljuje pisani odgovor i informiranje javnosti.
Gospodin Žarko Delač najprije navodi da je na njegovo prijedlog dan u siječnju da se
osnuje interdisciplinarno tijelo koje će izvući Zagreb iz krize od Gradskog poglavarstva dobio
odgovor, u kojem je navedeno da nije potrebno osnivati posebno interdisciplinarno tijelo. Pet
dana nakon toga Gradonačelnik Milan Bandić je izjavio da je u tijeku osnivanje tima
interdisciplinarnih stručnjaka koji će osmisliti svojevrsni zagrebački model izlaska iz krize. Pita
Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića da li je to tijelo osnovano te ukoliko je
da kaže tko je uključen i što se očekuje?
Predlaže da se u Zagrebačkom holdingu, Podružnici ZGOS iznađu resursi, stručni i
materijalni kako bi se poslovi knjigovodstva i financija obavljali unutar Holdinga a ne u
privatnim firmama.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje prezentaciju materijala
Jedinstvena strategija gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu.
Što se tiče ekonomskog ili gospodarskog savjeta postoji tim ljudi s kojima se permanentno
savjetuje i konzultira jer drži da odgovornom čovjeku nikad dosta konsultacija s pametnim
ljudima. Posao je u tijeku i bit će gotov do kraja mjeseca. Prve mjere se odnose na 20%
povećanje porodiljnih naknada i 10% smanjenje komunalnog doprinosa. Bio bi vrlo sretan da isto
rade sve jedinice lokalne samouprave, jer drži da nema veće zadovoljštine nego da se za djecu
dobiva više, a da gospodarstvenici plaćaju manje.
Gospodin Žarko Delač traži daljnje objašnjenje u vezi s obavljanjem poslova knjigovodstva
i financija u Zagrebačkom holdingu, Podružnici ZGOS.
Vezano uz interdisciplinarno tijelo volio bi znati tko je uključen u njega?
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je njegovo diskreciono
pravo da čuva ljude.
Gospodin Tomislav Babić pita pročelnika Službe za mjesnu samoupravu gospodina Zorana
Nevistića o točnom broju birača i stanovnika u pojedinom mjesnom odboru, odnosno glasovanju
na temelju potvrda na predstojećim izborima?
Gospodin Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu odgovara da je Odlukom
o izboru članova vijeća gradskih četvrti i članova vijeća mjesnih odbora određeno da će APIS IT dati točne podatake o broju stanovnika po pojedinom mjesnom odboru na osnovi čega će
Gradsko poglavarstvo utvrditi točan broj članova vijeća.
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promijenili prebivalište, te tko će i na koji način izdavati potvrde?
Gospodin Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu samoupravu odgovara da će Gradsko
poglavarstvo donijeti odluku prema evidenciji prebivališta MUP-a te da će svatko glasovati tamo
gdje je prijavljen.
Gospodin Krešimir Ladešić, pročelnik Gradskog ureda za opću upravu odgovara na dio
pitanja vezan uz izdavanje potvrda te navodi da će Gradski ured za opću upravu kao i do sada
izdavati potvrde.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje riječ
gospodinu Tomislavu Babiću radi dodatnog objašnjenja vezanog uz odgovor gospodina
Krešimira Ladešića.
Gospodin Tomislav Babić navodi da u mjesnim odborima postoji mala razlika između broja
stanovnika i broja glasača.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da se gospodinu Tomislavu Babiću dostavi odgovor u pisanom obliku.
Gospođa Ivana Mlinar Horvat navodi da smo donijeli Odluku o uvjetima i načinu držanja
kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama prema kojoj
vlasnici kućnih ljubimaca moraju voditi svoje ljubimce na uzici, čistiti za njima, a opasne
pasmine ne bi smjele biti bez brnjice, ali koje se nitko ne drži te pita pročelnika Gradskog ureda
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i
promet gospodina Davora Jelavića koliko se u proteklih godinu dana i prva tri mjeseca ove
godine naplatilo kazni zbog nepridržavanja ovih odredbi? Traži odgovor u pisanom obliku.
Predlaže Zagrebačkom holdingu, Podružnici Upravljanje sportskim objektima da u suradnji
s komunalnim redarima uvedu reda na područje Jaruna jer unatoč znakovima zabrane uvođenja
kućnih ljubimaca tamo su sve pasmine od najmanjih do najvećih pasa.
Gospodin Davor Jelavić odgovara da provođenje odluke nije stvar čisto pravnog karaktera
već se tu radi i o kulturi življenja i o kulturi držanja kućnih ljubimaca. Prošle godine
ispostavljeno je 37 prekršajnih naloga i naplaćeno 78 kazni na licu mjesta. Kazne su bile 100,00
kuna. Od 1. siječnja te su kazne 600,00 kuna i teško ih je uprihodovati odmah jer onaj tko čuva i
vodi svog psa nema u džepu toliko novca, ali je ispostavljeno 25 prekršajnih naloga. S obzirom
da to nije zadovoljavajuće postavit će se košarice po gradskim četvrtima kako bi se izašlo ususret
ljudima koji imaju kućne ljubimce.
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Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina
Milana Bandića koliko je u mandatu zaprimio pitanja, na koja pitanja je odgovorio usmeno, na
koliko pismeno, na koliko pitanja je odgovorio sadržajno u potpunosti, na koliko djelomično i na
koliko uopće nije odgovorio?
Iako je nekoliko puta pitala nije dobila odgovor koliko je zelenih površina prostornim
planovima u njegovom mandatu pretvoreno u građevinsko područje namjene M1 i M2? Traži
odgovor u pisanom obliku.
Moli Gradonačelnika da odgovori na peticiju građana Domjanićeve ulice a koja se odnosi
na postavljanje gumenih stupića i ležećih policajaca u toj ulici.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u vezi prenamjene zelenih površina
najavljuje odgovor u pisanom obliku za razdoblje od 2001. do 2005. dok je gradska zastupnica
bila direktno involvirana u izradu prostornih planova i za razdoblje od 2005. do 2009. i
usporedbu količine prenamjene zelenih površina u ta dva razdoblja kao i o amandmanima koje je
gradska zastupnica podnijela a kojima se traži prenamjena zelenih površina.
Zahvaljuje gradskoj zastupnici na inicijativi te je poziva da zajedno sutra odu u
Domjanićevu ulicu. Ukoliko je propust napravljen sutra će ga se otkloniti.
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain navodi da je tražila podatke o prenamjeni
zelenih površina za četiri godine od kada je gospodin Milan Bandić gradonačelnik, te moli pisani
odgovor na oba postavljena pitanja.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić potvrđuje odlazak u Domjanićevu
ulicu. Drži da mogu zajednički riješiti probleme iako ponekad različito misle posebno kad je to u
interesu građana.
Želi pregled prenamjena zelenih površina i za razdoblje od 2001. do 2005. kako bi se sve
vidjelo i saznala istina.
Gospođa Danira Bilić navodi da su u 2009. predviđeni znatno manji radovi na čišćenju
ulica pa će se umjesto ukupne površine grada za čišćenje od 16,7 milijuna četvornih metara čistiti
samo 11,7 milijuna, te će se ulice čistiti rjeđe unatoč povećanju sredstava Čistoći sa 120 na 130
milijuna kuna. Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića da li je povećanje
cijene usluge Čistoće bio politički tajming koji se dogodio u vremenu koje nije neposredno prije
izbora a ovo smanjenje se dogodilo kao politički tajming u vremenu pred same izbore ili postoji
neki drugi razlog zašto će građani dobiti za veću količinu novaca manju uslugu?
Podsjeća Gradonačelnika da je prije dvije sjednice Gradske skupštine postavila pitanje
vezano za ilegalno odlagalište u Gornjoj Dubravi, na koje joj je on odgovorio da kuca na
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predlaže da se to napravi.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić poziva gradsku zastupnici da ode u
Gornju Dubravu i provjeri napravljeno te navodi da smeća više nema. Grad Zagreb je najčišći
grad u Europi ali može biti još čišći. Povodom proslave Dana svetog Patricka na Zrinjevcu
precijenjen je posjet, došlo je 5000 ljudi a mislilo se da će ih biti 500 te je bilo premalo WC-a i
uneređeni su haustori oko Zrinjevca. Odmah je reagirano i cijeli prostor je do ponoći očišćen.
Zahvaljuje prije svega građanima okolnih ulica i Zrinjevca, dežurnoj službi u tiskovini koja ih je
o problemu izvijestila i gradskim službama.
Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Na postavljeno pitanje u vezi čišćenja ulica traži odgovor u pisanom obliku.
U vezi ilegalnog odlagališta otpada u Gornjoj Dubravi navodi da nije bila tamo osobno
nego je dala prijedlog na traženje građana koji su joj također proslijedili informaciju da to
odlagalište nije do kraja očišćeno.
Gospodin Ivica Miočić Stošić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić navodi da se cijelo vrijeme držao
teme o čistoći. U vezi deponije zemlje i otpada moli gradsku zastupnicu da ode u Gornju
Dubravu.
Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Gospodin Ivica Miočić Stošić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ukazuje na to da u svojim
odgovorima ne može reći da smeće nije odvezeno, da Zrinjevac nije očišćen, da Zagreb nije
najčišći grad u Europi jer može govoriti samo istinu.
U vezi čišćenja ulica navodi da će biti dovoljno novca da Zagreb bude najčišći grad u
Europi.
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Gospodin Stipe Tojčić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića što
se to radi na Dubravkinom putu?
Predlaže, s obzirom da je Gradska skupština donosila odluke o financiranju gradskih
objekata, da se u knjizi Vrtići, škole, parkovi, trgovi, kulturu, prometnice, zdravstvo, šport, megaprojekti, komunalne akcije - izgradnja, obnova i rekonstrukcija, koju su gradski zastupnici dobili,
navede i sastav Gradske skupštine.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je o radovima na
Dubravkinom putu bila javna tribina na kojoj su se mogle dobiti sve informacije. Traži da
nadležni gradski uredi i predstavnici Hrvatskih šuma održe u Gradskom poglavarstvu
prezentaciju i pozovu gradske zastupnike kako bi dobili informaciju iz prve ruke. Taj predio je
zona sumraka, a sada će se osvijetliti, pošodrat, urediti, staviti klupice, očistiti šuma, napraviti
igrališta i urediti ljetna pozornica.
Vezano uz prijedlog gradskog zastupnika zna da Gradska skupština ima zakupljeno vrijeme
na jednoj od komercijalnih televizija koje mogu koristiti svi gradski zastupnici. Knjigu koju je
Gradsko poglavarstvo izdalo, a u kojoj se promoviraju gradski objekti, gradski su zastupnici
dobili prvi, a dijelit će se i drugima.
Gospodin Stipe Tojčić traži da se u navedenoj knjizi spomene Gradska skupština i gradski
zastupnici, jer su oni odlučivali o gradskim projektima.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ispričava se što autori knjige to nisu
odmah učinili te navodi da će se unijeti ne samo imena gradskih zastupnika već i njihovi kratki
životopisi.
Gospođa Morana Paliković Gruden drži da nije u redu odgovor Gradonačelnika gradskim
zastupnicima o Sofijinom putu kako će ih netko pozvati i onda im sve objasniti, već ih se o tim
radovima mora pravodobno obavijestiti. Na Tuškancu su već posječena drva kad se radila garaža.
Objašnjenje je bilo da je drvo bolesno i mora se posjeći. Pita zašto su baš posječena drva koja su
smetala garaži? Opet se sijeku drva koja su na liniji proširenja ceste. Bila je tamo i iako nije
stručnjak za sanitarnu sječu drva, drva joj izgledaju zdravo. Pita zašto kao gradska zastupnica ne
zna zašto se siječe i na osnovi koje podloge? Drži da je bolje da se odgovori na ta pitanja nego da
se proizvodi panika u gradu, jer se javljaju udruge, ljudi kažu uništava se naša najljepša šuma.
Udruga roditelja Varšavske škole je u ime svih šest škola koliko ih tamo ima pismeno
tražila od Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića da se Varšavska ulica
zatvori za promet. Predlaže Gradonačelniku da pozove tu udrugu na razgovor i da se nešto učini.
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posječene tri platane prilikom gradnje garaže na Tuškancu jer su sve tri bile na ulazu i izlazu iz
garaže, ali su zasađene četiri. Drži boljim rješenjem ovo što je napravljeno.
Što se tiče sanitarne sječe šuma o tome odlučuju Hrvatske šume, Podružnica Zagreb i bez
konzultacija s njima i njihovog odobrenja neće se ništa sjeći makar to značilo da će radovi na
Dubravkinom putu biti gotovi na jesen. Predlaže sastanak s predstavnicima Hrvatskih šuma te
uvid u njihov elaborat.
Što se tiče Varšavske ulice zahvaljuje gradskoj zastupnici na sugestiji. Navodi da peticiju
građana nije dobio, ali će svakako primiti ljude i saslušati ih. Ne može sada s govornice reći
zatvorit ćemo ulicu jer mora brinuti i o prometu u okolnim ulicama. U dijelu Varšavske ulice koji
je otvoren za promet napravljena je horizontalna i vertikalna signalizacija te je promet umiren
ležećim policajcima a struka će reći što se još može napraviti.
Gospođa Morana Paliković Gruden navodi da ne može vjerovati da Gradonačelnik
namjerno manipulira, pa zato vjeruje da ne sluša pažljivo gradske zastupnike. Nije ju zanimalo da
li je neko drvo zdravo ili ne već je tražila odgovor na pitanje zašto gradski zastupnici i građani
nisu informirani o tome što se radi na Tuškancu, na osnovu koje podloge, tko radi i šta će
sadržavati rekonstrukcija Sofijinog puta?
Napominje da u prijedlogu koji je dala za Varšavsku ulicu nije rekla da ju se zatvori već da
Gradonačelnik nije građanima otvorio vrata kako bi razgovarali o tome.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da on ne manipulira već
govori istinu te moli da se poštuje dignitet gradonačelnika. Navodi da nije primio peticiju građana
Varšavske ulice, ali neka ju gradska zastupnica donese i on će reagirati na nju. Ponavlja da s ove
govornice neće prejudicirati odgovor, ali unaprijed zna da je teško provesti zatvaranje Varšavske
ulice i cijeli promet odvesti na Ilicu.
Što se tiče toga da gradski zastupnici moraju biti informirani, to potpisuje s gradskom
zastupnicom. Na svaki upit gradskih zastupnika uredi, zavodi i službe dužni su dati odgovor.
Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Gospođa Ivana Mlinar Horvat traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić smatra da je demokrata i koristit će
svako pravo da reagira na svaki pokušaj manipulacije.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku od 15 minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HNS-a.
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Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom.
Gospođa Morana Paliković Gruden, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HNS-a,
obrazlaže razloge za stanku.

1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Grada Zagreba
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
obrazlaže Prijedlog.
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli Nagrade Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac u ime
Gradske skupštine i u svoje osobno ime čestita dobitnicima Nagrade Grada Zagreba te zahvaljuje
članovima Odbora i njegovih stručnih radnih skupina.

2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog
plana Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
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Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a),
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Morana Paliković
Gruden.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, u ime predlagatelja odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu riječ.
Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočan navod.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, odgovara.
Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 6 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga
urbanističkog plana grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
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Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a),
Jurica Meić (replika), Danira Bilić (neslaganje s replikom), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u
ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) Pero Kovačević (replika) i mr.sc. Alenka Košiša ČičinŠain (neslaganje s replikom).
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, u ime predlagatelja odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (22 "za", 11 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada
Zagreba,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.
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4. Prijedlog zaključka
promjenama

o

prihvaćanju

EUROCITIES

Deklaracije

o

klimatskim

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za zaštitu okoliša, matično radno tijelo.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluje Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a).
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, u ime predlagatelja odgovara
na pitanja iz rasprave i daje završnu riječ.
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju EUROCITIES Deklaracije o klimatskim promjenama,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilažu zapisniku.

5. Prijedlog zaključka o pristupanju Grada Zagreba V. fazi projekta "Zdravi grad"
Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, matično radno tijelo.

- 29 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluje Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a).
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o pristupanju Grada Zagreba V. fazi projekta "Zdravi grad" Europske mreže zdravih
gradova Svjetske zdravstvene organizacije,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilažu zapisniku.

6. Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada
Praga i Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Grada Praga i Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilažu zapisniku.
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7. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za otvaranje predstavništva (Ureda) Grada
Zagreba u Bruxellesu
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluje Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a).
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, u ime predlagatelja odgovara
na pitanja iz rasprave i daje završnu riječ.
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka za otvaranje predstavništva (Ureda) Grada Zagreba u Bruxellesu,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih
upravnih tijela
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili.
Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a) i Pero
Kovačević (replika).
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Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

9. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ferenščica zapad"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluje Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a).
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
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Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 6 "protiv") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ferenščica - zapad",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

10. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Prečko - zapad"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a).
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gospođa Danira Bilić ispravlja netočan navod.
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Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočan navod.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada odgovara.
Gradska skupština većinom glasova (30 "za", 6 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Prečko - zapad",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

Gradska skupština jednoglasno je usvojila prijedlog Predsjednice Gradske skupštine
Grada Zagreba gospođe mr.sc. Tatjana Holjevac da točku 22. Izvješće o provedbi mjera i
aktivnosti u 2008. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u
razdoblju od 2007. do 2010. rasprave odmah nakon stanke za ručak kao točku 11. zbog
prisustvovanja sjednici predstavnika udruga osoba s invaliditetom.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje
stanku za ručak u trajanju od 30 minuta.
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.

11. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2008. iz Zagrebačke strategije izjednačavanja
mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2007. do 2010.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna
tijela
-

Odbor za gospodarski razvoj,
Odbor za komunalno gospodarstvo,
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Odbor za zdravstvo,
Odbor za obrazovanje i šport,
Odbor za mladež,
Odbor za kulturu,
Odbor za mjesnu samoupravu,
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova te
Gradska koordinacija za ljudska prava.

Izvješću matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog.
Gospodin Petar Kuzele, predsjednik Odbora za socijalnu skrb, obrazlaže Izvješće Odbora.
U raspravi sudjeluju sljedeći predstavnici udruga osoba s invaliditetom i predstavnici
ustanova te gradski zastupnici: Vesna Budak, Anka Orešković, Manda Knežević, Milan
Ožegović, Branko Bizjak, Mira Katalenić, Marica Mirić, Asja Bebić (u ime Kluba gradskih
zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Mirjana Keleminec (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a),
Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Žarko Delač (u ime Kluba
gradskih zastupnika HSS-a), Vesna Majher (replika), Ladislava Soldat, Ivana Mlinar Horvat,
Ivica Perković, Josip Petrač i Stipe Tojčić.
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u ime predlagatelja, odgovara na pitanja iz
rasprave i daje završnu riječ.
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zahvaljuje predstavnicima udruga osoba s invaliditetom i predstavnicima ustanova na
sudjelovanju na sjednici i srdačno ih pozdravlja.

12. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja "Savska – Šarengradska - jug"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a),
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Tomislav Babić.

- 36 Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gospođa Danira Bilić ispravlja netočan navod.
Gradska skupština većinom glasova (22 "za", 5 "protiv" i 6 "suzdržanih") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Savska –
Šarengradska - jug",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

13. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog
plana uređenja Poslovne zone Veliko Polje
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluje Ivica Perković (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a).
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, u ime predlagatelja daje završnu riječ.

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone
Veliko Polje,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

14. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Podbrežje
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Konačni prijedlog su razmotrili:
- Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za zaštitu okoliša i
- Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela, priložena su izvješća nadležnih radnih tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove
njegove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a) i Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a).
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština većinom glasova (24 "za" i 3 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Podbrežje,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

15. Konačni prijedlog odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja groblja
Markovo polje
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog.
U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a), Tomislav Babić i Zdravko Juć.
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i
razvoj Grada, u ime predlagatelja daje završnu riječ.
Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi
ODLUKU
o donošenju Detaljnog plana uređenja proširenja groblja Markovo polje,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilažu zapisniku.

- 39 16. Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a),
Iva Prpić, Danira Bilić (replika) i Iva Prpić (neslaganje s replikom).
Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika.
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi
ODLUKU
o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

17. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo i nadležno
radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela, priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela.
Gradski zastupnici Jurica Meić, Ivana Mlinar Horvat, Dan Špicer i Iva Prpić podnijeli su
Amandman na Prijedlog odluke. Amandman je dostavljen Gradskom poglavarstvu i Odboru za
Statut, Poslovnik i propise.
Amandman su gradski zastupnici primili.
Očitovanje Gradskog poglavarstva kojim prihvaća Amandman, kojim on postaje sastavni
dio Prijedloga gradski su zastupnici primili.

- 40 Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s osnove
njihove usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog
ureda za gospodarstvo, obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluje Tomislav Babić.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ODLUKU
o izmjenama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata,
s Amandmanom što ga je predlagatelj prihvatio, u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

18. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležno
radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela, priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
obrazlaže Prijedlog.
U raspravi sudjeluje mr.sc Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika
HNS-a).
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 2 "suzdržana") donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

20. a) Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Grada Zagreba u 2008.
b) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području
Grada Zagreba u 2008.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

- 42 -

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
obrazlaže izvješća.
ad.a) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ad.b) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 1 "suzdržan") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

21. Prijedlog odluke o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća
gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležno radno tijelo
Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela, priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela.
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove
usklađenosti s propisima.
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.
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Gradska skupština jednoglasno donosi
ODLUKU
o naknadi predsjednicima, potpredsjednicima i članovima vijeća gradskih četvrti i vijeća
mjesnih odbora,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju inicijative za osnivanje Zaklade "Dr.sc. Jadranko
Crnić"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju inicijative za osnivanje Zaklade "Dr.sc. Jadranko Crnić",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

23. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2008. iz Zagrebačke strategije jedinstvene
politike za zaštitu od nasilja u obitelji u razdoblju od 2008. do 2010.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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24. Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića "En ten tini"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- 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.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ODLUKU
o osnivanju Dječjeg vrtića "En ten tini",
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

25. Prijedlog odluke o osnivanju Osnovne škole Jelkovec
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za mladež i
- Odbor za mjesnu samoupravu.

- 45 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 osnivanju Osnovne škole Jelkovec,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

26. Prijedlog odluke o osnivanju Srednje škole Jelkovec
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- 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.
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ODLUKU
o osnivanju Srednje škole Jelkovec,
u predloženom tekstu.
Odluka se prilaže zapisniku.

27.

Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o preuzimanju športskih objekata i drugih
nekretnina u vlasništvo Grada Zagreba
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.

Prijedlog su razmotrili Odbor za obrazovanje i šport, matično radno tijelo i nadležno
radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela, priloženo je izvješće nadležnog radnog 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
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o preuzimanju športskih objekata i drugih nekretnina u vlasništvo
Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 47 28. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o pripajanju Dnevnog centra za
rehabilitaciju Mala Kuća Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom Zagreb"
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili:
Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna tijela
- Odbor za mladež,
- Odbor za zdravstvo 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.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Ugovora o pripajanju Dnevnog centra za rehabilitaciju Mala Kuća Dnevnom
centru za rehabilitaciju djece i mladeži "Mali dom - Zagreb",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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29. a) Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 4.
dimnjačarskom području
b) Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na
25. dimnjačarskom području
c) Prijedlog zaključka o dodjeli dvije koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 29.
i 31. dimnjačarskom području
d) Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na
42. dimnjačarskom području
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Prijedlog su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležno
radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu.
Izvješću matičnoga radnog tijela, priloženo je izvješće nadležnoga radnog 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 predlaže
da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 4. dimnjačarskom području,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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ZAKLJUČAK
o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 25. dimnjačarskom
području,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o dodjeli dvije koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 29. i 31. dimnjačarskom
području,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o dodjeli jedne koncesije za obavljanje dimnjačarske službe na 42. dimnjačarskom
području,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

30. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. "Festivalom sv. Marka"
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem
Harmonikaškog orkestra Hrvatskoga grafičkoga glazbenog društva "Sloga" 1866.
na 34. međunarodnom susretu harmonikaša u Puli
c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad svečanim koncertom i
izdavanjem monografije u povodu 30. obljetnice dječjeg pjevačkog zbora
"Zagrebački mališani"
d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u povodu 25.
obljetnice postojanja klape Nostalgija
e) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u okviru projekta
"Mladost Mostu mladosti"
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 11. "Festivalom sv. Marka",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad sudjelovanjem Harmonikaškog orkestra Hrvatskoga
grafičkoga glazbenog društva "Sloga" 1866. na 34. međunarodnom susretu harmonikaša u
Puli,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad svečanim koncertom i izdavanjem monografije u povodu
30. obljetnice dječjeg pjevačkog zbora "Zagrebački mališani",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u povodu 25. obljetnice postojanja klape
Nostalgija,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
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o prihvaćanju pokroviteljstva nad koncertom u okviru projekta "Mladost Mostu
mladosti",
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

31. Prijedlog zaključka o imenovanju ulice
Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju ulice,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

32. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Knjižnica Grada Zagreba
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnateljice Knjižnica Grada Zagreba,
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.
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33. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh"
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo.
Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili.
Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Gradskog satiričkog kazališta "Kerempuh",
u predloženom tekstu.
Rješenje se prilaže zapisniku.

34. Prijedlog zaključka o dopuni 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.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o dopuni 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,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

- 53 35. Prijedlog zaključka o imenovanju člana u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje
natječaja za imenovanje ravnatelja Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o imenovanju člana u Natječajno povjerenstvo za raspisivanje natječaja za imenovanje
ravnatelja Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.

36. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Ustanove
"Dobri dom" Grada Zagreba
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopunu Statuta ustanove Regionalna
energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske
c) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja
Zagreb - centar
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže
da se o prijedlozima zajedno glasuje.
Gradska skupština jednoglasno (26 "za") prihvaća da se o prijedlozima zajedno glasuje.
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopunama Statuta Ustanove "Dobri dom" Grada
Zagreba,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Izmjene i dopunu Statuta ustanove Regionalna energetska agencija
sjeverozapadne Hrvatske,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.
ZAKLJUČAK
o suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Zagreb - centar,
u predloženom tekstu.
Zaključak se prilaže zapisniku.






Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje 46. sjednicu u 18,30 sati.
KLASA: 021-05/09-02/55
URBROJ: 251-01-02-09-6
Zagreb, 16. ožujka 2009.
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