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ZAPISNIK 

2. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 28. lipnja 2005. u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,00 sati 

 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Danira Bilić; Željko Brebrić; 
mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan Friščić; 
Katarina Fuček; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo 
Josipović; Mirjana Keleminec; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; Slavko Kojić; mr.sc. Alenka 
Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Jurica Meić; mr.sc. 
Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, 
dr.med.; Jelena Pavičić Vukičević; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; 
Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Stjepan Stublić; Ivan Šikić; Dragutin 
Štiglić; Davor Šuker; Dragutin Šurbek; dr.sc. Tonči Tadić; Stipe Tojčić; Hrvoje Vojković; 
Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 

Nenazočni izabrani gradski zastupnici koji su najavili svoj izostanak: Boris Mikšić; 
Morana Paliković Gruden i Vlasta Pavić. 

 

Nazočni zamjenici gradskih zastupnika: mr.sc. Pavle Kalinić; Vesna Majher i Lidija 
Tomić.  

 

Drugi nazočni: Milan Bandić - gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 
gradonačelnika Grada Zagreba, Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica gradonačelnika Grada 
Zagreba; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Ivica Lazanja - 
pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje i šport; Vladimir Stojsavljević - pročelnik Gradskog 
ureda za kulturu; Josip Janeš - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; 
Dragica Krpan - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove; Anka Mrak-Taritaš 
- pročelnica Gradskog zavoda za planiranje razvoja Grada i zaštitu okoliša; Mario Kuzele - 
pročelnik Službe za tehničke poslove; Stjepan Galić - pročelnik Gradskog zavoda za katastar i 
geodetske poslove; Mladen Mustač - pročelnik Gradskog zavoda za automatsku obradu 
podataka; Silvije Novak - zamjenik pročelnice Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture 
i prirode; mr.sc. Nela Jurić - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; Božidar 
Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za izgradnju grada; Vidoje Bulum - tajnik 
Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Donja Dubrava; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; dr.sc. 
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Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Mario Pilaš -  
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Jadranko Baturić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Novi Zagreb - zapad; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; 
Marijana Radotić - Vijeće Gradske četvrti Stenjevec; Saša Molan - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trešnjevka - sjever; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Janislav Šaban - 
direktor AGM-a d.o.o.; Franjo Žulj - direktor Autobusnog kolodvora d.o.o.; Joso Bičanić - 
direktor Čistoće d.o.o.; Ljerka Ćosić - direktorica Gradskih groblja d.o.o.; Vladimir Tomičić - 
direktor Gradske plinare Zagreb d.o.o.; Mladen Kos - pomoćnik direktora Gradskog 
stambeno-komunalnog gospodarstva Zagreb d.o.o.;  Aleksa Kocijan - direktor Jaruna d.o.o.; 
Slobodan Ljubičić - direktor Robnih terminala Zagreb d.o.o.; Ana Troha Draksler - 
direktorica "Vladimira Nazora" d.o.o.; Miljenko Bartulović - zamjenjuje direktora 
Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Jadranko Robić - direktor Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.; Filip 
Borac - direktor Tržnice Zagreb d.o.o.; Ante Iličić - direktor Zagrebačke veletržnice d.d.; 
Mate Kraljević - direktor Zagrebparkinga d.o.o.; Ivan Kolarić - direktor Zagrebačkih cesta 
d.o.o.; Julius Pevalek - direktor Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.; Davorin Spevec - 
direktor Zagrebačkog velesajma d.o.o.; Zdravko Vac - direktor ZGOS-a d.o.o.; Mladen Anić - 
direktor Zoološkog vrta Grada Zagreba d.o.o.; Damir Lončarić - zamjenjuje direktora Zračne 
luke Zagreb d.o.o.; Igor Toljan - direktor Zrinjevca d.o.o.; Marijan Ožanić - direktor 
Tehnološkog parka d.o.o.; Dragutin Žiljak - direktor "Sljeme - Medvednica" d.o.o.; Luigj 
Daka, dr.med. - predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba; dr.sc. 
Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine, Alenka Štokić - tajnica 
Vijeća češke nacionalne manjine, Peter Sekereš - glavni tajnik Vijeća mađarske nacionalne 
manjine; Anastas Odžaklieski - predsjednik Vijeća makedonske nacionalne manjine; Nazif 
Memedi - predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine, Darko Šonc - predsjednik Vijeća 
slovenske nacionalne manjine; Slavko Burda - predstavnik ukrajinske nacionalne manjine; 
Ivanov Raško - predstavnik bugarske nacionalne manjine; Marijan Wolf - predstavnik 
njemačke nacionalne manjine; Alena Bazi - tajnica Matice slovačke nacionalne manjine; 
Giovanni Garbin - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Mladen Crnjaković - zamjenik 
Županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu; Alen Cochert - glavni tajnik HSLS-a; Mladen 
Stević - HGK-a, poslovni tajnik Komore Zagreb; Goran Čanković - Obrtnička komora 
Zagreb; Darko Rubčić - ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu; Mario Zmajević - direktor 
Turističkog ureda Zagreb; Mario Iveković - Novi sindikat; Vesna Pauković - Udruga 
radničkih sindikata; Jagoda Milidrag-Šmid - županijska povjerenica SSSH za Grad Zagreb; 
Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba i djelatnici Stručne 
službe Gradske skupštine. 
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Klub gradskih zastupnika HSS-a obavijestio je tajnicu Gradske skupštine Grada 
Zagreba da će novi predsjednik toga kluba biti gospodin Mišo Zorenić. 

 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

obavještava gradske zastupnike da je sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske 
skupštine Grada Zagreba, zbog kratkoće vremena, u ime Gradske skupštine preuzela 
pokroviteljstvo nad 22. zagrebačkom regatom koja će se održati 16. i 17. srpnja 2005. godine. 
Gradska skupština je već 22 godine pokrovitelj te regate. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da su sjednici nazočna 38 (naknadno je evidentirana nazočnost 45 gradskih 
zastupnika) od ukupno 48* gradskih zastupnika pa Gradska skupština može pravovaljano 
raspravljati i odlučivati. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara 2. sjednicu. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik konstituirajuće sjednice održane 14. 
lipnja 2005. godine. 

 

Gradski su zastupnici primili prijedlog dnevnoga reda i materijal za predloženu točku 
dnevnoga reda. 

 

Naknadno su gradski zastupnici primili:  

- uz dopis od 20. lipnja 2005. prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda i izmjenu 
redoslijeda točaka. 

- uz dopis od 24. lipnja 2005. godine: 
♦ za točku 2.  
- amandmane Kluba gradskih zastupnika SDP-a na Prijedlog odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu gradskih upravnih tijela, 
- Izjašnjenje gradonačelnika Grada Zagreba o amandmanima Kluba gradskih zastupnika 

SDP-a na Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, 

                                                 
*  Napomena: troje gradskih zastupnika SDP-a prihvatili su obnašanje dužnosti koja je temeljem članka 5. stavka 

1. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(Narodne novine 44/05 – pročišćeni tekst) - u daljnjem tekstu: Zakon, nespojiva s dužnošću člana 
predstavničkog tijela iste jedinice. 
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- Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
♦ Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima, što ga gradonačelnik 

Grada Zagreba predlaže da se uvrsti u dnevni red po hitnom postupku. 
 

Jučer, odnosno danas na sjednicama klubova odnosno danas na klupe gradski su 
zastupnici primili: 

♦ za točku 2.  
- amandmane Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac 

na Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, 
- amandmane gradskog zastupnika Ive Josipovića na Prijedlog odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu gradskih upravnih tijela, 
- Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise o amandmanima,  
- Izjašnjenje gradonačelnika Grada Zagreba o amandmanima na Prijedlog odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, 
- amandmane gradonačelnika Grada Zagreba na Prijedlog odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu gradskih upravnih tijela, koji postaju sastavni dio Prijedloga odluke. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže opravdanost hitnosti 
za Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 13 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima. 

Prihvaćena dopuna je nova 4. točka prijedloga dnevnog reda. 

  
 Gospodin Pero Kovačević uzima riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 11 "protiv") prihvaća  

 
dnevni red: 

1. Izvješće o mirovanju mandata gradskim zastupnicima s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjenicima gradskih zastupnika s Prijedlogom zaključka 

2. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela 
3. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zagrebu 
4. Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima 
 

Gradskim zastupnicima je podijeljen novi dnevni red. 
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Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
kratko obrazlaže rad na današnjoj sjednici u vezi s postavljanjem pitanja i davanjem 
prijedloga u skladu s Poslovnikom i dosadašnjim načinom rada Gradske skupštine Grada 
Zagreba. Gradski zastupnici dobili su pisanu obavijest u vezi s postavljanjem pitanja i 
prijedloga do izbora Gradskog poglavarstva Grada Zagreba.  

 

Gospođa Asja Bebić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 
poduzetničkim zonama u Gradu Zagrebu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospođa Margareta Mađerić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 
objektom na Peščenici što ga je Grad kupio za Tehnološki park. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospodin Davor Šuker postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 
programom izgradnje vrtića, osnovnih i srednjih škola. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospodin Pero Hrgović postavlja pitanje i daje prijedlog gradonačelniku Grada 
Zagreba u vezi s tarifnim zonama u zagrebačkom javnom gradskom prijevozu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Joško Morić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 
načinom uklanjanja Zida boli na Selskoj cesti. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba da Gradskoj skupštini predloži u vezi s 
reorganizacijom gradske uprave plan ušteda sredstava iz gradskog proračuna po godinama. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje.  

Odgovara na prijedlog i najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospodin Tomislav Babić postavlja pitanje gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 
projektom Pčelarskog instituta u Velikoj Gorici. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain predlaže gradonačelniku Grada Zagreba 
pronalaženje prostornih rješenja za poštanske urede tamo gdje su nedavno ukinuti i posebno 
za ured na Kvaternikovom trgu.   

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedloge i 
najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospođa Ivana Mlinar daje prijedlog gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 
uvođenjem besplatnog telefonskog broja u Gradskom poglavarstvu koji bi imao funkciju 
dojavnog centra. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Žarko Delač pita gradonačelnika Grada Zagreba tko mu se, na njegov poziv, 
pridružio pri polaganju vijenaca na središnjem križu u Aleji branitelja i grobu prvog 
predsjednika Republike Hrvatske nakon konstituirajuće sjednice Gradske skupštine. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Pero Kovačević pita gradonačelnika Grada Zagreba hoće li se na Kninskom 
trgu na mjestu gdje su športski tereni graditi javne garaže, odnosno parkirališta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Stjepan Stublić pita gradonačelnika Grada Zagreba kada će početi raditi 
škola u Sesvetskim Selima. 

Predlaže gradonačelniku Grada Zagreba da se što prije otklone nedostaci u Osnovnoj 
školi Sesvete. Predaje mu peticiju s potpisima građana Sesveta. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog. 

 

Gospodin dr.sc. Tonči Tadić daje prijedlog gradonačelniku Grada Zagreba u vezi s 
vlasništvom Grada Zagreba nad distribucijsko-telekomunikacijskim kanalima. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

 

1. Izvješće o mirovanju mandata gradskim zastupnicima s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjenicima gradskih zastupnika s Prijedlogom zaključka 

 

Predlagatelj je Mandatno Povjerenstvo. 

 

Gospodin mr.sc. Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva, obrazlaže 
Izvješće i Prijedlog zaključka. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o mirovanju i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima 

 I. Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata gradskim 
zastupnicima s prijedlogom za verifikaciju mandata zamjenicima gradskih zastupnika. 
 
 II. Utvrđuje se da mandat miruje sljedećim gradskim zastupnicima: 
 1. Milanu Bandiću, SDP, 
 2. Ivi Jelušiću, SDP i 
 3. Ljiljani Kuhta Jeličić, SDP. 
 
 III. Verificiraju se mandati sljedećim gradskim zastupnicima: 
 1. mr.sc. Pavlu Kaliniću, SDP, zamjeniku Milana Bandića, 
 2. Vesni Majher, SDP, zamjenici Ive Jelušića i 

3. Lidiji Tomić, SDP, zamjenici Ljiljane Kuhta Jeličić. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
poziva gradske zastupnike da polože prisegu. Čita tekst prisege. Nakon toga poimenično 
poziva svakog gradskog zastupnika da prisegne. 

Zatim na upućen poziv prisežu i gradski zastupnici Jozo Radoš i Hrvoje Vojković koji 
nisu bili nazočni na konstituirajućoj sjednici. 

Čestita gradskim zastupnicima i želi im puno uspjeha u radu. 

 

 
2. Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela 

 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 

Amandmane na Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela 
podnijeli su: 

- Klub gradskih zastupnika SDP-a, 

- Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i 

- gradski zastupnik Ivo Josipović. 

 

Amandmani su dostavljeni gradonačelniku kao predlagatelju i Odboru za Statut, 
Poslovnik i propise. 

Amandmane su gradski zastupnici primili. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba se izjasnio da amandmane Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a i Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac u potpunosti 
prihvaća pa oni postaju sastavni dio Prijedloga. 

Izjašnjenja su gradski zastupnici primili. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio je Prijedlog odluke, amandmane što su 
ih podnijeli Klub gradskih zastupnika SDP-a, Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne 
liste Tatjane Holjevac i gradski zastupnik Ivo Josipović. 

Odbor nema primjedbi na Prijedlog odluke s osnove njegove usklađenosti sa 
zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.  



 - 9 - 
 

Odbor je zaključio da su amandmani Kluba gradskih zastupnika SDP-a, Kluba 
nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac i gradskog zastupnika Ive 
Josipovića podneseni u skladu s Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 

Izvješća Odbora su gradski zastupnici primili. 

Gradonačelnik Grada Zagreba, kao predlagatelj, izjasnio se da ne prihvaća 
amandmane gradskog zastupnika Ive Josipovića i podnio je amandmane na Prijedlog odluke 
koji postaju sastavni dio prijedloga. Izjašnjenje i amandmane su gradski zastupnici primili.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže Prijedlog, izjašnjava 
se o amandmanima klubova i gradskog zastupnika gospodina dr.sc. Ive Josipovića te 
obrazlaže amandmane koje je podnio kao predlagatelj. 

 

Gospodin dr.sc. Ivo Josipović povlači amandmane I., II. i III. te prihvaća izjašnjenje 
gradonačelnika Grada Zagreba u vezi s amandmanom IV. i također ga povlači. 

 

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i 
HSLS-a), Jelena Pavičić Vukičević (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Dario Čović (u 
ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), mr.sc. Miroslav 
Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jelena Pavičić Vukičević (replika), mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain (neslaganje s replikom), Žarko Delač (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 
Borisa Mikšića), Mišo Zorenić (ispravak netočnog navoda), Joško Morić, Pero Kovačević, 
Ivica Miočić Stošić, Pero Kovačević (ispravak netočnog navoda), Danira Bilić, Stipe Tojčić i 
mr.sc. Miroslav Rožić (ispravak netočnog navoda). 

 

Nakon toga sjednicom predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. jer u raspravi sudjeluje mr.sc. Tatjana Holjevac 
(replika). 

 

Ponovo sjednicom predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac. 

 

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (neslaganje s replikom), Stipe Tojčić 
(neslaganje s replikom), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i mr.sc. Miroslav Rožić. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
ponovno poziva potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba gospodina mr.sc. 
Berislava Radića, dr.med. da predsjeda sjednicom jer želi sudjelovati u raspravi (replika). 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Tatjana Holjevac (replika), mr.sc. Miroslav Rožić 
(neslaganje s replikom) i Milan Bandić (u ime predlagatelja). 

 

Sjednicom nastavlja predsjedavati predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac. 

 

Gospođa Katarina Fuček u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a želi 
podnijeti amandman na Prijedlog odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela te 
ga obrazlaže.  

Amandman je podijeljen gradskim zastupnicima.  

 

U raspravi sudjeluje Jelena Pavičić Vukičević (povreda Poslovnika).  

 

Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić 
odgovara na prigovor. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "protiv" i 17 "za") ne prihvaća da Klub 
gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a može podnijeti amandman na Prijedlog odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DC-a i HSLS-a od 10 minuta. 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić daje zaključnu riječ kao 
predlagatelj. 
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Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 14 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi 

ODLUKU 

o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da Gradska skupština uz Odluku donese i poseban zaključak, čiji tekst predlaže. 

Tekst Prijedloga zaključka podijeljen je gradskim zastupnicima. 

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević, mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime predlagatelja), 
Joško Morić i Milan Bandić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za", 13 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 

ZAKLJUČAK 

1. Zadužuje se Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba da prati primjenu Odluke o 
ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela i da nakon 10 mjeseci podnese izvješće 
Gradskoj skupštini.  

2. Rezultati analize primjene Odluke ugradit će se u buduću Odluku o ustrojstvu i 
djelokrugu gradskih upravnih tijela koja će se tijekom tog vremena pripremati. 

Zaključak se prilaže zapisniku.  

 

3. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zagrebu 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

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

Gradska skupština jednoglasno donosi 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Zagrebu 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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4. Prijedlog zaključka o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima 
 

Predlagatelj je gradonačelnik Grada Zagreba. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a, 
DC-a i HSLS-a), Jelena Pavičić Vukičević (replika), Margareta Mađerić (neslaganje s 
replikom), mr.sc. Pavle Kalinić (replika), Slavko Kojić (u ime Kluba gradskih zastupnika 
SDP-a), Stipe Tojčić (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), mr.sc. Miroslav Rožić, Igor 
Rađenović (ispravak netočnog navoda), Stipe Tojčić (replika), mr.sc. Miroslav Rožić 
(neslaganje s replikom), Igor Rađenović (neslaganje s replikom), Ivica Miočić Stošić, Joško 
Morić, Jelena Pavičić Vukičević (replika), Joško Morić (neslaganje s replikom), Katarina 
Fuček, Slavko Kojić (replika), Katarina Fuček (neslaganje s replikom), Pero Kovačević i 
Milan Bandić (u ime predlagatelja). 

 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 17 "protiv") donosi 

ZAKLJUČAK 

o sastavu Skupštine u trgovačkim društvima 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da Gradska skupština uz Zaključak donese i poseban zaključak, čiji tekst predlaže. 

Tekst Prijedloga zaključka podijeljen je gradskim zastupnicima. 

 

U raspravi sudjeluju: Jelena Pavičić Vukičević (ispravlja naziv "ravnatelja" u naziv 
"direktora"), mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime predlagatelja), Joško Morić, mr.sc. Tatjana 
Holjevac (u ime predlagatelja), mr.sc. Miroslav Rožić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, 
Slavko Kojić (replika), Stipe Tojčić i mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime predlagatelja). 
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Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 11 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

 
1. Skupština u trgovačkim društvima prije izbora direktora trgovačkih društava 

obvezuje se provođenjem javnih natječaja ostvariti načelo kvalitete. 

2. Skupština u trgovačkim društvima podnijet će Gradskoj skupštini Grada Zagreba 
izvješće o radu trgovačkih društava u roku od godinu dana od dana donošenja ovog zaključka. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

Sjednica je završila u 15,10 sati. 

 

KLASA: 021-05/05-01/10 
URBROJ: 251-11-04-05-7 
Zagreb, 28. lipnja 2005. 
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