
ZAPISNIK 
15. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

7. lipnja 2006. 
 



 

ZAPISNIK 

15. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 7. lipnja 2006. u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,15 sati 

 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 
Bilić; Željko Brebrić; mr.sc. Želimir Broz; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan 
Friščić; Katarina Fuček; 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.; 
Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Jurica Meić; mr.sc. Neven 
Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan 
Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med.; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ivan Šikić; Davor Šuker; Dragutin Šurbek; 
Stipe Tojčić; Lidija Tomić i Mišo Zorenić. 

 

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Dario Čović; mr.sc. 
Alenka Košiša Čičin-Šain; Josip Petrač; Jozo Radoš i Dragutin Štiglić. 

 

Nenazočni gradski zastupnici: dr.sc. Jasmina Havranek; Mario Zubović, dr.stom. i 
Boris Mikšić. 

 

Nazočan zamjenik gradskog zastupnika: Antun Mateš. 

 

Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada 
Zagreba; Slavko Kojić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije; 
Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne i stambene poslove i 
promet; Zvonimir Šostar, dr. med. - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda 
za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva 
za područje uprave; Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 
kulture i športa; Stjepan Stublić - član Gradskog poglavarstva za područje poljoprivrede i 
šumarstva; Slobodan Ljubičić - član Gradskog poglavarstva za područja imovinsko-pravnih 
poslova i imovinu Grada i predsjednik Uprave Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o. - 
holdinga; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik 
Gradskog kontrolnog ureda; mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik Gradskog ureda za strategijsko 
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planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu;; mr.sc. 
Pavle Kalinić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Ninoslava Zeković - 
pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Darko Vuletić - 
pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog 
zavoda za prostorno uređenje; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu 
spomenika kulture i prirode; Davorka Pejnović - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za 
gospodarstvo; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje; Boris Šikić - pomoćnik pročelnice Gradskog ureda za katastar i 
geodetske poslove; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; ; Ivan 
Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Sanja Kumpar - predsjednica 
Vijeća Gradske četvrti Donji grad; Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Gornja Dubrava; dr.sc. 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; Stjepan Vuglek - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Stjepan 
Kurtak - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trešnjevka - jug; Joško Jakelić - direktor Podružnice Gradsko stambeno komunalno 
gospodarstvo, Gradskog komunalnog gospodarstva d.o.o., - holdinga; Janislav Šaban - 
direktor AGM-a d.o.o.; Franjo Žulj - direktor Autobusnog kolodvora d.o.o.; Joso Bićanić - 
direktor Čistoće d.o.o.; Ljerka Ćosić - direktorica Gradskih groblja d.o.o.; Aleksa Kocijan - 
direktor Jaruna d.o.o.; Dragutin Žiljak - direktor "Sljeme - Medvednica" d.o.o; Ana Troha 
Draksler - direktorica "Vladimira Nazora" d.o.o.; Slobodan Jeličić - direktor Vodoprivrede 
Zagreb d.o.o.; Ante Iličić - direktor Zagrebačkih veletržnica; 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.; Mate Kraljević - direktor 
Zagrebparkinga d.o.o.; Zdravko Vac - direktor ZGOS-a d.o.o.; Igor Toljan - direktor 
Zrinjevca d.o.o.; Gordana Pokrajčić - direktorica Društva za upravljanje športskim objektima 
"Maksimir" d.o.o.; Boro Stipić - direktor Društva za upravljanje športskim objektom 
"Mladost" d.o.o.; Marko Kolak - direktor Društva za upravljanje športskim objektom 
"Zagreb" d.o.o.; Lidija Čilić - zamjenjuje direktora Tehnološkog parka d.o.o.; Danica Lisičar - 
zamjenjuje direktora Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.; Bruno Lacković - zamjenjuje direktora 
Gradske plinare d.o.o.; Vlasta Hrg Ilić - zamjenjuje direktora Društva za upravljanje 
športskim objektom "Šalata" d.o.o.; Marko Kujundžić - zamjenjuje direktora Zračne luke 
Zagreb d.o.o.; Luigj Daka, dr.med. - predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine; dr.sc. 
Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine; Jaromil Kubiček - 
predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine; Peter Sekereš - tajnik Vijeća mađarske 
nacionalne manjine; Anastas Odžaklieski - predsjednik Vijeća makedonske nacionalne 
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manjine; Neđatin Kamberovski - predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine; Raško 
Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne manjine; Giovanni Garbin - predstavnik talijanske 
nacionalne manjine; Slavko Burda - predstavnik ukrajinske nacionalne manjine; Darko 
Rubčić - ravnatelj Državnog arhiva u Zagrebu; Irena Trauber - HGK, Komora Zagreb; 
Valentina Jarnjak i Tomislav Tomašević - predstavnici DC-a; Amalia Tomašević - direktorica 
Turističke zajednice Grada Zagreba; Božidar Hojan, Jasmina Vukas i Vlasta Prohaska - 
GONG; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba i djelatnici 
Stručne službe Gradske skupštine 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da je sjednici nazočno 43 gradskih zastupnika pa Gradska skupština može 
pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

 

Izvješćuje da su nenazočnost na sjednici najavili: 
- gradski zastupnik gospodin Dario Čović,  
- gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain,  
- gradski zastupnik gospodin Josip Petrač,  
- gradski zastupnik gospodin Jozo Radoš i  
- gradski zastupnik gospodin Dragutin Štiglić. 

 

Zakašnjenje su najavili: 
- gradska zastupnica gospođa dr.sc. Jasmina Havranek i 
- gospodin Ivo Čović, član Gradskog poglavarstva za područje gospodarstva. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara 15. sjednicu. 

Obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika 
Gradske skupštine Grada Zagreba, zbog kratkoće vremena, odnosno prije održavanja današnje 
sjednice prihvatila u ime Gradske skupštine Grada Zagreba pokroviteljstvo nad gitarističkim 
koncertima učenika Glazbenog učilišta "Elly Bašić" koji su se pod nazivom "Dani gitare" 
održavali od 21. svibnja do 27. svibnja 2006. u župnoj crkvi Sv. Ivana Krstitelja u Novoj 
Vesi. 

 

Informira gradske zastupnike da je tajnicu Gradske skupštine, u skladu s člankom 33. 
Poslovnika, obavijestila da je osnovana i registrirana politička stranka Sjedinjene nezavisne 
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liste - SNL i da je u skladu sa Statutom i Kodeksom stranke izvršeno sjedinjenje Nezavisne 
liste Tatjane Holjevac sa strankom SNL. Klub nezavisnih gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Tatjane Holjevac u Gradskoj skupštini prestaje djelovati s 31. svibnja pod tim nazivom i od 1. 
lipnja nastavlja s radom kao Klub gradskih zastupnika Sjedinjene nezavisne liste - SNL. 
Članovi Kluba su članovi stranke SNL Tatjana Holjevac, Željko Brebrić i Pavel Kobler te 
nestranački gradski zastupnik Dario Čović koji je ujedno i predsjednik Kluba. 

Koristi ovu prigodu da gradskim zastupnicima čestita 14. lipnja - godišnjicu 
konstituiranja Gradske skupštine u ovom sazivu uz napomenu da je svima poslala i službenu 
čestitku. Želi da ovaj mandat odrade u demokratskoj proceduri i u interesu onih koji su im 
dali povjerenje. Bila je i ostat će predsjednica svih koji su svoja znanja stavili u funkciju 
građana Zagreba.  

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 11. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 27. travnja 2006. godine. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 12. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 28. travnja 2006. godine. 

 

Gradski su zastupnici primili: 

- uz poziv za sjednicu od 25. svibnja 2006. prijedlog dnevnoga reda s materijalom 
za predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela. Materijale su gradski 
zastupnici primili i na CD-u; 

- uz dopis od 30. svibnja 2006. tri prijedloga odluka za dopunu prijedloga dnevnoga 
reda novim točkama 7., 8. i 9., novi prijedlog dnevnoga reda, odgovore na pitanja i 
prijedloge, pregled postavljenih pitanja i prijedloga te primljenih odgovora, 
materijal za predložene točke dnevnoga reda na CD-u, upute za korištenje 
materijala za sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba na WEB-u, novi rokovnik 
održavanja sjednica radnih tijela, pregled dostavljenih materijala prema točkama 
dnevnoga reda i datumima dostave te dopis u vezi s obilježavanjem Svjetskog dana 
nepušenja na dan 31. svibnja 2006.; 

- uz dopis od 6. lipnja 2006. izvješća radnih tijela s prijedlozima za izmjene 
predloženih zaključaka u točkama 6. i 17., kartografske prikaze na CD-u za točke 
3. i 4., amandmane Gradskog poglavarstva na Konačni prijedlog odluke i 
kartografski prikaz na CD-u za točku 5., očitovanje Gradskog poglavarstva o 
Prijedlogu za izmjenu Prijedloga zaključka za točku 6., mišljenje Gradskog 
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poglavarstva za točku 10., očitovanje Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa 
Mikšića o Prijedlogu za izmjenu Prijedloga zaključka za točku 17., mišljenje 
Gradskog poglavarstva o Prijedlogu zaključka i o Prijedlogu za izmjenu Prijedloga 
zaključka za točku 17., odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, novi 
pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika te primljenih 
odgovora i novi pregled dostavljenih materijala prema točkama dnevnoga reda i 
datumima dostave. Materijale dopunske dostave gradski zastupnici su primili i na 
CD-u. 

 

Danas su gradski zastupnici na klupe primili amandmane Gradskog poglavarstva za 
točku 2. podtočke a) i b) i izvješća Odbora za Statut, Poslovnik i propise za točke 2. i 10. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća 

 

dnevni red: 

 

1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju mandata 
zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka 

2. a) Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 
- analiza dijela Izvješća po obvezama iz prostornih planova koji su stupili na snagu 

nakon donošenja Izvješća 

b) Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u 
prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 

3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Gospodarska zona 
Sesvete-jug"  

4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ulica grada Gospića 
- sjeveroistok"  

5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Oporovečka - 
sjever" 

6. Prijedlog zaključka o suradnji i prijateljstvu Grada Knina i Grada Zagreba 

7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora 

8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada 
Zagreba 
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9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i 
tržnica 

10. Prijedlog odluke o studentskoj kulturnoj kartici 

11. Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb -Centar 

12. Zbirno izvješće o privremenim financijskim rezultatima poslovanja gradskih trgovačkih 
društava za 2005. 

13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na 
području Grada Zagreba 

14. Prijedlog dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države 
na području Grada Zagreba 

15. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2005. utvrđenih Programom poticajnih mjera 
populacijske politike Grada Zagreba 

16. Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za prijevoz pokojnika 

17. Prijedlog zaključka (uspostava kružne autobusne turističke linije u Gradu Zagrebu) 

18. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i 
trgova 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu 

19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića 

20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Narodnog sveučilišta "Dubrava" 

21. Prijedlog zaključka o razrješenju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu 

22. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Domskog odbora Učeničkog doma Antun 
Gustav Matoš 

23. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Školskog odbora Osnovne škole Cvjetno 
naselje 

24. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Botinec" 

25. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Borovje 

 

Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red. 
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Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da će vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga biti 
ograničeno na uobičajenih sat i pol. Gradski zastupnici koji dođu na red po isteku toga 
vremena mogu svoja pitanja i prijedloge dati u pisanom obliku. 

Moli ih da se prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga drže odredbi 
Poslovnika. 

 

Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 
Bandiću i Skupštini trgovačkih društava da se Gradonačelnik Grada Zagreba i Skupština 
trgovačkih društava počnu odgovorno odnositi prema problemu koji se odnosi na spor između 
Tržnica Zagreb i zakupaca koji su udružili sredstva za izgradnju lokala.  

Postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s 
izgradnjom stolnoteniskog doma s hotelom, restoranom i garažama na tri etaže na Vrbiku koji 
je vrijedan 12 milijuna eura čemu se protive žitelji Vrbika. Traži usmeni odgovor i odgovor u 
pisanom obliku.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na pitanje. 

Gospodin Pero Kovačević traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem. 

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

 

Gospodin Jurica Meić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
u vezi sa sporazumima o udruživanju sredstava za izgradnju lokala na pojedinim gradskim 
tržnicama, koliko je sredstava temeljem tih sporazuma prikupljeno, koliko su sredstava uložile 
Tržnice Zagreb i koliko je utrošeno na temelju konačnih obračuna nakon završetka radova. 
Traži odgovor u pisanom obliku.  

Predlaže da nadležni gradski uredi i Trgovačko društvo Zrinjevac d.o.o. do idućeg 
Floraarta na Bundeku sve zelene i pješačke površine u naseljima Središće i Zapruđe ograde na 
primjeren način kako ne bi bile divlja parkirališta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na prijedlog. 
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Odgovara na pitanje i najavljuje odgovor gospodina Filipa Borca direktora 
Trgovačkog društva Tržnice Zagreb d.o.o. u pisanom obliku. 

 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.  

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradskog zastupnika da na pitanja i prijedloge nema replike a on je replicirao. 

Gospodin Pero Kovačević tvrdi da nije bila replika već povreda Poslovnika. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na pitanje u 
vezi s Vrbikom. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava da sada ne treba raspravljati. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gospodinu Peri 
Kovačeviću i gospodinu mr.sc. Miroslavu Rožiću. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
ponovno upozorava da se ne otvara rasprava o ovoj temi. 

 

Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
koliko direktora, drugih menadžera i njihovih savjetnika u svim gradskim trgovačkim 
društvima koristi automobile koji su u vlasništvu tih tvrtki. Navodi primjer korištenja 
automobila u Čistoći d.o.o., koja je među najvećim gubitašima. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da Gradsko 
poglavarstvo do kraja ove kalendarske godine izvijesti Gradsku skupštinu o stanju imovine u 
vlasništvu Grada Zagreba u skladu sa obvezom iz Statuta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na pitanje i najavljuje 
da će gospodin Slobodan Ljubičić predsjednik Uprave Gradskog komunalnog gospodarstva 
d.o.o. - holdinga, dati odgovor u pisanom obliku za sva trgovačka društva glede korištenja 
automobila u slobodno vrijeme. 

Odgovora na prijedlog i najavljuje da će do kraja godine Gradsko poglavarstvo 
izvjestiti Gradsku skupštinu o stanju imovine Grada. 
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Gospođa Ivana Mlinar pita gospođu Ninoslavu Zeković pročelnicu Gradskog ureda za 
imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada zašto na www.zagreb.hr nema podataka o 
korisnicima gradskih stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Zagreba i traži pisani 
odgovor s konkretnim podacima. 

Predlaže gospodinu Juliusu Pevaleku, direktoru Trgovačkog društva Zagrebački 
električni tramvaj d.o.o., da se do naselja Malešnica iza pola noći uspostavi autobusna veza. 
Traži odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na pitanje i prijedlog. 
Najavljuje da će na pitanje odgovor dati pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne 
poslove i imovinu Grada i direktor Trgovačkog društva Zagrebački električni tramvaj d.o.o. u 
pisanom obliku. 

 

Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića u 
vezi s najavom osnivanja novih holdinga u Holdingu, osnivanje novih gradskih tvrtki npr. 
tvrtke za oglašavanje, kakvi su dosadašnji rezultati Holdinga, koliko se uštedilo te hoće li to 
građani osjetiti poboljšanjem komunalnih usluga. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor gospodina Slobodana Ljubičića predsjednika Uprave Gradskog komunalnog 
gospodarstva d.o.o. - holdinga, u pisanom obliku. 

Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gospodinu mr.sc. 
Miroslavu Rožiću. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor o povredi Poslovnika. 

 

Gospođa Asja Bebić pojašnjava svoje pitanje. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara da će se pogledati u fonogramu. 

 

http://www.zagreb.hr/
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Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac moli 
gradske zastupnike da se drže dnevnog reda i onih tema koje su važne građanima. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prigovore u vezi sa 
svojim odgovorima. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
produžuje vrijeme za postavljanje pitanja i prijedloga i davanje odgovora za 5 minuta. 

 

Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
koristi ovu priliku i obavještava gradske zastupnike da je osnovana radna skupina za izradu 
novog Poslovnika te poziva klubove gradskih zastupnika da podnesu prijedloge. 

Odgovara na prigovor u vezi s povredom Poslovnika. 

 

Gospođa Margareta Mađerić pita zamjenicu gradonačelnika Grada Zagreba gospođu 
Ljiljanu Kuhta Jeličić u vezi s Dječjim vrtićem u Markuševcu je li istina da se prilikom 
projektiranja vrtića zaboravilo na kuhinju te ukazuje na to da je vrtić predviđen za 200 djece a 
dosad je upisano 50-ak djece. 

Zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić odgovara na 
pitanje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

Gospođa Margareta Mađerić komentira odgovor. 

 

Gospodin Mišo Zorenić pita gospođu Ninoslavu Zeković pročelnicu Gradskog ureda 
za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada u vezi s otkupom zemljišta u Markovom polju 
za proširenje groblja jer 50-tak mještana Sesveta, vlasnika i posjednika zemljišta koja su 
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predmet otkupa imaju problem s prodajom zbog toga što stanje katastarskih i zemljišnih 
knjiga nije usklađeno. 

Predlaže da se održi sastanak svih zainteresiranih u ovom predmetu te spor ako je 
moguće riješi na obostranu korist dogovorom i time izbjegne sudski spor. Moli odgovor u 
pisanom obliku. 

 

Gospodin Željko Brebrić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića kako se planira proizvodnja, dobava i distribucija voda, plina, struja i toplinske 
energije u Gradu, odnosno kakva je energetska bilanca Grada. Traži odgovor u pisanom 
obliku. 

 

Gospodin Pero Hrgović pita tajnika Gradskog poglavarstva gospodina Vidoja Buluma 
kada će nadležni ured uputiti obavijest svim zdravstvenim ustanovama na području Grada 
Zagreba o obvezi pridržavanja i isticanja važećih naziva gradskih četvrti u skladu sa 
hrvatskim pravnim propisima.  

Predlaže da nadležna tijela uvaže prijedlog stanovnika Dobrodola u Gradskoj četvrti 
Sesvete da se pojedine ulice koje se posljednjih 10-15 godina vode u okviru naselja Markovo 
polje vrate u naselje Dobrodol. Peticiju s 500-tinjak potpisa predaje tajniku Gradskog 
poglavarstva. Moli odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika gospodina Milana Bandića koji su razlozi 
da Ulica Ljudevita Posavskog, prometnica koja povezuje Zagrebačku ulicu i Slavonsku 
aveniju još uvijek nije sanirana, odnosno nije odgovarajuće sanirana pa predstavlja veliku 
opasnost za sudionike u prometu. 

Predlaže Gradskom poglavarstvu da na WEB stranicama Grada Zagreba otvori portal 
koji bi objedinjavao sve važne informacije za djecu i mlade od njihove predškolske dobi do 
fakulteta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

 

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića zašto su zaustavljeni radovi na glavnom odvodnom kanalu koji se proteže između 
naselja Kozari bok i Kozari putevi. Sada je u središtu naselja Kozari bok 50-tak metara od 
osnovne škole, dječjeg vrtića i ambulante otvorena septička jama. Moli hitnu i brzu 
intervenciju. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

 

Gospođa Ljiljana Klašnja pita zamjenicu Gradonačelnika Grada Zagreba za društvene 
djelatnosti gospođu Ljiljanu Kuhta Jeličić kako će Grad riješiti problem djece koja su na 
listama za upis u dječje vrtiće i koji se vrtići planiraju početi graditi u ovoj godini te kakva je 
situacija u vezi s vrtićem u Laništu koji je također bio planiran u ovoj godini? 

Zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić odgovara. 

 

Gospodin Ivan Friščić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
kada će se izgraditi rukometni dom u Zagrebu i je li se pristupilo projektiranju. Traži i usmeni 
i odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor 
gospodina mr.sc. Pavla Kalinića, pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport u 
pisanom obliku. 

 

Gospodin Petar Kuzele pita i daje prijedlog gospodinu Zoranu Nevistiću, pročelniku 
Službe za mjesnu samoupravu u vezi s korištenjem prostora mjesne samouprave i osobama 
koje upravljaju tim prostorom. Predlaže da se: imenuju voditelji prostora mjesne samouprave, 
utvrde uvjeti stručne spreme i izdaju rješenja za stalan, privremeni ili skraćeni radni odnos; 
pismeno utvrde prava i obveze izvršitelja; educiraju voditelji kako bi se upoznali sa svojim 
zadaćama; povremeno održavaju seminari za voditelje radi njihovog upoznavanja s ulogom u 
obnašanju poslova mjesne samouprave; kancelarije mjesne samouprave opskrbe sredstvima 
rada (pisaće mašine, kompjutori, mobiteli, propisi, adresari, publikacije koje izdaje Gradsko 
poglavarstvo, tiskovine kao što je Komunalni vjesnik, Službeni glasnik Grada Zagreba itd.); 
kod prostora mjesne samouprave postave sandučići u koje bi građani mogli ubacivati svoja 
pitanja i prijedloge, a voditelj prostora bi ih dostavljao Službi za mjesnu samoupravu. 

Traži odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor 
gospodina Zorana Nevistića, pročelnika Službe za mjesnu samouprave u pisanom obliku. 

 

Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića u vezi s iskorištavanjem izvora vruće vode na neiskorištenom zemljištu između Nove 
bolnice u izgradnji i golf igrališta. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor u 
pisanom obliku. 

 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića u vezi s donacijom od 100.000,00 kn iz tekuće proračunske pričuve Udruzi HIP o 
kriterijima za dodjelu takvih donacija i gdje su objavljeni. 

Predlaže Gradskom poglavarstvu da dostavi pisanu informaciju o ciljevima osnivanja 
Holdinga, čime će se baviti i što se posebno financijski očekuje od poslovanja tog trgovačkog 
društva. Kako je većina kioska i benzinskih postaja za koje se dodjeljuju koncesije na 
gradskom zemljištu pita hoće li se taj biznis nacionalizirati kako bi se iz dobiti punio gradski 
proračun. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog i pitanje. 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem koje 
dopunjuje pitanjem koliko se udruga obratilo nadležnom gradskom uredu i Gradskom 
poglavarstvu u vezi s obilježavanjem obljetnice prvog hrvatskog predsjednika te kome su 
sredstva odobrena a kome nisu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gospođi Katarini 
Fuček. 

 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 

 

Gospođa Iva Prpić pita gospodina Davora Jelavića, pročelnika Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
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promet, po kojim kriterijima tvrtke dobivaju najskuplju poziciju u Gradu Zagrebu, tj. Trg 
bana Josipa Jelačića za njihove jumbo mega trendi reklame koje su postavljene na 
obnovljenim zgradama kao da će se nešto ispod njih raditi. Predlaže da cijeli grad postane 
reklama vidljiva s Mjeseca ako je to marketinško opredjeljenje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Žarko Delač pita gospodina Juliusa Pevaleka, direktora Trgovačkog društva 
Zagrebački električni tramvaj d.o.o. zbog čega ZET u tijeku 35 godina rada autobusnog 
pogona u Podsusedu nije ulagao u poboljšanje uvjeta rada u tom pogonu, već su veliki iznosi 
uloženi u satelitsko navođenje autobusa i za uvođenje beskontaktnih karata. U vezi s 
uvođenjem beskontaktnih karata prilaže pismena mišljenja profesora Hrvoja Golda s 
Fakulteta prometnih znanosti. 

Predlaže Gradskom poglavarstvu da razmotri preseljenje ovog autobusnog pogona iz 
Podsuseda u područje preko Save prema Kerestincu u blizinu novoizgrađenog Jankomirskog 
mosta. 

Pitanje vizualizira fotografijama na panou. 

Traži usmeni odgovor i odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i najavljuje 
odgovor gospodina Juliusa Pevaleka, direktora Trgovačkog društva Zagrebačkog električnog 
tramvaja d.o.o. 

Gospodin Julius Pevalek, direktor Trgovačkog društva Zagrebačkog električnog 
tramvaja d.o.o. odgovara na pitanje i prijedlog gospodina Žarka Delača i najavljuje odgovor u 
pisanom obliku. 

 

Gospodin Davor Bernardić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića koji su najraniji, odnosno najkasniji rokovi za saniranje divljeg odlagališta mazuta u 
Savskom rukavcu na 12, 13, od 20 jezera na Savica Šancima, koji je jedinstveni park prirode 
u kojem obitava preko sto vrsta zaštićenih ptica. 

Predlaže Gradonačelniku da resorni gradski ured ispita ima li nekoliko objekata u 
naselju Buzin koji se ne uklapaju u Prostorni plan starog dijela tog naselja građevne dozvole, 
te ako nemaju da se proslijedi ministarstvu. Ako je potrebno ima fotografije kao 
dokumentaciju. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog. 
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Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ponovno pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića u vezi s uzurpacijom gradskog prostora kraj Hotela "Four points" 
bivše "Panorame" na kojem hotel i dalje naplaćuje parkiranje. 

S obzirom da nakon usmenog i pisanog odgovora Gradonačelnika Grada Zagreba, iako 
je najavljeno, ništa nije poduzeto u vezi s nevažećim ugovorom na koji se poziva hotel traži 
da se objavi tko je i u čije ime potpisao taj ugovor. 

Predlaže da se utvrdi, u svezi s njegovim pitanjem od prije godinu dana o mega 
plakatima na Trgu bana Josipa Jelačića na koje mu je Gradonačelnik odgovorio da će to biti 
riješeno do kraja prošle godine, hoće li biti riješeno do kraja ove godine? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem o 
uzurpaciji gradskog zemljišta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočan navod. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gospodinu mr.sc. 
Miroslavu Rožiću. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 
Milana Bandića zašto se ne objavi popis svih korisnika gradskih stanova na WEB stranicama 
Grada te predlaže da se popis objavi s punim imenom i prezimenom korisnika, kvadraturom 
koju koriste i po kojoj su osnovi uselili u gradski stan. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba da inzistira na boljem zastupanju Grada od 
strane Državnog odvjetništva jer se ovrhe slabo i neefikasno provode. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog. 

Gospođa Morana Paliković Gruden traži dodatno objašnjenje u vezi s pitanjem. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara gospođi Morani 
Paliković Gruden. 

Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
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Gospodin dr.sc. Ivo Josipović pita gospođu Doris Kažimir, pročelnicu Gradskog 
zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode i gospodina Ivicu Fanjeka, pročelnika Gradskog 
ureda za prostorno uređenje kojim je aktom i uz koju stručnu argumentaciju određena granica 
zaštite Parka Maksimir te zašto su i jesu li unutar granica Parka i rubne zone i prostori koji ne 
pripadaju samom Parku? Moli odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže gospodinu Davoru Jelaviću, članu Gradskog poglavarstva i pročelniku 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet da se inzistira da korisnici rezerviranog parkinga uklanjaju 
prepreke nakon isteka radnog vremena i u vrijeme vikenda. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

Odgovara na prijedlog i najavljuje odgovor gospodina Davora Jelavića, člana 
Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, u pisanom obliku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje stanku od 10 
minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 

 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

 

1. Izvješće o prestanku mandata gradskom zastupniku s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjeniku gradskog zastupnika s Prijedlogom zaključka 

 

Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo. 

 

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

 

U raspravi sudjeluje gospodin mr.sc. Miroslav Rožić u ime Kluba gradskih zastupnika 
HSP-a.  
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Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o mirovanju i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

Gradski zastupnik gospodin Antun Mateš, čiji je mandat verificiran, polaže prisegu. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevec 
čestita gradskom zastupniku gospodinu Antunu Matešu i želi mu mnogo uspjeha u radu. 

Zahvaljuje u ime Gradske skupštine i u osobno ime gospodinu dr.sc. Tončiju Tadiću 
na dosadašnjoj suradnji i želi mu puno uspjeha u daljnjem radu. 

 

 

2. a) Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 

- analiza dijela Izvješća po obvezama iz prostornih planova koji su stupili na 
snagu nakon donošenja Izvješća,  

b) Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje 
stanja u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009.  

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Izvješće i Prijedlog zaključka su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, matično 
radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za gospodarski razvoj,  
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
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- Odbor za mladež i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnog radnog tijela, priložena su izvješća 
nadležnih radnih tijela. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je amandman na predloženo Izvješće o stanju u 
prostoru Grada Zagreba i amandmane na Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama 
Programa mjera. Amandmani su podijeljeni gradskim zastupnicima. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće i Prijedlog zaključka 
s osnove njihove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske 
skupštine Grada Zagreba. 

Odbor je razmotrio amandmane Gradskog poglavarstva i konstatirao da su podnijeti u 
skladu sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba.  

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se oba akta zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, obrazlaže 
Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba - analizu dijela Izvješća po obvezama iz 
prostornih planova koji su stupili na snagu nakon donošenja Izvješća i Prijedlog zaključka o 
izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Zagreba za 
razdoblje 2005. - 2009.  

 

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), Ivica Miočić Stošić (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića), 
mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Pero Kovačević, Joško 
Morić, Katarina Fuček, Zdravko Juć, Katarina Fuček (replika) i Ivica Miočić Stošić (replika). 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 
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a) Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržan") prihvaća 

 

IZVJEŠĆE 

o stanju u prostoru Grada Zagreba - analiza dijela Izvješća po obvezama iz prostornih 
planova koji su stupili na snagu nakon donošenja Izvješća 

 

u predloženom tekstu, s amandmanom predlagatelja. 

Izvješće se prilaže zapisniku. 

 

b) Gradska skupština većinom glasova (27 "za", 4 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja 

u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 

 

u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
određuje stanku za ručak od 30 minuta. 

 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
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3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Gospodarska 
zona Sesvete-jug" 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  

 

Kartografski prikaz gradski su zastupnici primili i na posebnom CD-u. 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 
radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša, 

- Odbor za gospodarski razvoj i  

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnog radnog tijela priložena su izvješća 
nadležnih radnih tijela. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba i drugim propisima. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, obrazlaže 
Konačni prijedlog.  

 

U raspravi sudjeluju: Pero Hrgović (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a) i Joško 
Morić. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 7 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ODLUKU 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarska zona Sesvete - jug 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ulica grada 
Gospića - sjeveroistok" 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  

 

Kartografski prikaz gradski su zastupnici primili i na posebnom CD-u. 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i 
nadležna radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnog radnog tijela priložena su izvješća 
nadležnih radnih tijela. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba i drugim propisima. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, obrazlaže 
Konačni prijedlog.  

 

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a) i Joško Morić. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 2 "protiv") donosi 

 

ODLUKU 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Ulica grada Gospića - sjeveroistok" 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Oporovečka - 
sjever" 

 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je amandmane na Konačni prijedlog odluke, koji 
postaju sastavni dio Prijedloga odluke. 

Zaključak Gradskog poglavarstva o podnošenju amandmana su gradski zastupnici 
primili. 

Gradski su zastupnici također primili kartografski prikaz Urbanističkog plana uređenja 
"Oporovečka - sjever" - Korištenje i namjena površina i na CD-u. 
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Prijedlog su razmotrili: Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 
radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješću Odbora za prostorno uređenje, matičnog radnog tijela priložena su izvješća 
nadležnih radnih tijela. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njegove usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba i drugim propisima. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, obrazlaže 
Konačni prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: Ivica Miočić Stošić (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 
Borisa Mikšića) i Joško Morić.  

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 7 "protiv") donosi 

 

ODLUKU 

o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Oporovečka - sjever" 

 

u predloženom tekstu, s amandmanima predlagatelja. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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6. Prijedlog zaključka o suradnji i prijateljstvu Grada Knina i Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, matično radno 
tijelo. Odbor je utvrdio Prijedlog za izmjenu predloženog zaključka, koji je dostavljen 
Gradskom poglavarstvu i Odboru za Statut, Poslovnik i propise.  

Izvješće Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju s Prijedlogom za izmjenu 
su gradski zastupnici primili. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 

Odbor je razmotrio i Prijedlog za izmjenu Prijedloga zaključka i zaključio da je 
Prijedlog podnesen u skladu sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine 
Grada Zagreba. 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradsko poglavarstvo se očitovalo o Prijedlogu za izmjenu Prijedloga zaključka o 
suradnji i prijateljstvu Grada Knina i Grada Zagreba i prihvatilo Prijedlog, koji time postaje 
sastavni dio Prijedloga.  

Očitovanje Gradskog poglavarstva su gradski zastupnici primili. 

 

Zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba gospođa Ljiljana Kuhta Jeličić obrazlaže 
Prijedlog. 

 

Gospodin Neven Mimica, predsjednik Odbora za međugradsku i međunarodnu 
suradnju obrazlaže Izvješće Odbora i predloženu izmjenu. 

 

U raspravi sudjeluje Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste 
Borisa Mikšića). 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
prekida gradskog zastupnika i upozorava ga da se drži teme. 
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Gospodin Žarko Delač nastavlja raspravu. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac ga 
ponovno prekida i upozorava ga da se drži teme. 

Gospodin Žarko Delač nastavlja raspravu. 

 

U raspravi dalje sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Joško Morić, Stipe Tojčić i Ivica Miočić Stošić. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradskog zastupnika Ivicu Miočića Stošića da se drži teme. 

Gospodin Ivica Miočić Stošić nastavlja raspravu. 

 

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (replika), Morana Paliković Gruden i Katarina 
Fuček (replika). 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja daje 
završnu riječ. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočni navod. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori u ime predlagatelja. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o suradnji i prijateljstvu Grada Knina i Grada Zagreba 

 

u predloženom tekstu, s izmjenom što ju je prihvatio predlagatelj. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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7. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo. 

 

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

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove 
i imovinu Grada, obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Jurica Meić (replika), Pero Kovačević (neslaganje s replikom), Morana Paliković Gruden (u 
ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Joško Morić, Jurica Meić, Morana Paliković Gruden 
(replika), Jurica Meić (neslaganje s replikom), Ivica Miočić Stošić i Morana Paliković Gruden 
(replika). 

 

Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove 
i imovinu Grada, daje završnu riječ u ime predlagatelja. 

 

Gospodin Ivica Miočić Stošić ispravlja netočni navod. 

 

Gospodin Pero Kovačević ispravlja netočni navod.  
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 11 "protiv") donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

8. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja 
Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za financije kao matično radno tijelo. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove 
i imovinu Grada, obrazlaže Prijedlog. 

 

Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije, obrazlaže izvješće 
Odbora. 

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Mišo 
Zorenić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Joško Morić i mr.sc. Miroslav Rožić.  
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Gospođa Ninoslava Zeković, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove 
i imovinu Grada, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 3 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o naplati dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Grada Zagreba 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

9. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan 
prodavaonica i tržnica 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo. 

 

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

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, obrazlaže Prijedlog. 

 

Gospođa Katarina Fuček, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a 
želi u ime Kluba podnijeti amandman na Prijedlog odluke te ga obrazlaže. 

Amandman je podijeljen gradskim zastupnicima. 
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Gradska skupština većinom glasova (11 "za" i 18 "protiv") ne prihvaća da gospođa 
Katarina Fuček, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a u ime Kluba može 
podnijeti amandman na Prijedlog odluke. 

 

Gospodin Žarko Delač javlja se zbog povrede Poslovnika. Traži ponovno glasovanje, 
jer je on prebrojio više od 11 glasova "za". 

 

Tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić 
upozorava da u ponovljenom glasovanju ne mora biti isti rezultat jer je netko u međuvremenu 
možda ušao ili izašao. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac pita 
gradske zastupnike prihvaćaju li da se ponovno glasuje. 

 

U ponovljenom glasovanju Gradska skupština većinom glasova (14 "za" i 18 "protiv") 
ne prihvaća da gospođa Katarina Fuček, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a u ime Kluba može podnijeti amandman na Prijedlog odluke. 

 

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Mišo Zorenić 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Katarina Fuček (replika), Morana Paliković 
Gruden (replika), Jelena Pavičić Vukičević (ispravak netočnog navoda) i Joško Morić. 

 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, daje završnu riječ u ime predlagatelja. 
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Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 2 "protiv" i 9 "suzdržanih") donosi 

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

10.  Prijedlog odluke o studentskoj kulturnoj kartici 

 

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu na razmatranje i davanje mišljenja. 

Mišljenje su gradski zastupnici primili. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 
- Odbor za obrazovanje i šport i 
- Odbor za mladež. 

 

Izvješću Odbora za kulturu, matičnog radnog tijela priložena su izvješća nadležnih 
radnih tijela. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise je zaključio da je Prijedlog podnesen u skladu sa 
Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili.  

 

Gospođa Margareta Mađerić u ime predlagatelja obrazlaže Prijedlog. 
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Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 
kulture i športa, obrazlaže mišljenje Gradskog poglavarstva i predlaže Zaključak što ga je 
Gradsko poglavarstvo predložilo na 74. sjednici 7. lipnja 2006. u sljedećem tekstu: 

"1. Zadužuje se Gradsko poglavarstvo da do početka školske i akademske godine 
2006./2007. utvrdi i dostavi Gradskoj skupštini Prijedlog odluke kojom će se urediti tehničko 
i financijsko rješenje za sufinanciranje odnosno besplatne posjete srednjoškolaca i studenata 
kulturnim institucijama u vlasništvu Grada Zagreba i Republike Hrvatske.  

2. Prilikom izrade prijedloga Gradsko će poglavarstvo imati u vidu Gradski program 
djelovanja za mlade Grada Zagreba, Službeni glasnik Grada Zagreba 14/04 te će u suradnji sa 
Vladom Republike Hrvatske nastojati riješiti odnos gradskih i republičkih kulturnih ustanova 
koje se nalaze u Gradu Zagrebu, kako bi srednjoškolci i studenti imali jednaki status i 
pogodnost u svim kulturnim ustanovama na području Grada Zagreba." 

Prijedlog zaključka što ga je predložilo Gradsko poglavarstvo podijeljen je gradskim 
zastupnicima. 

 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a), Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa Mikšića), 
Danira Bilić (replika), Katarina Fuček (replika), Žarko Delač (neslaganje s replikom), Pero 
Kovačević (ispravak netočnog navoda), Margareta Mađerić (ispravak netočnog navoda), 
Davor Bernardić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Pero Kovačević (replika), Davor 
Bernardić (neslaganje s replikom), Katarina Fuček (replika), Margareta Mađerić (replika), 
Davor Bernardić (neslaganje s replikom), Joško Morić, Margareta Mađerić (replika), Joško 
Morić (neslaganje s replikom), Antun Mateš i Stipe Tojčić. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori u ime Gradskog 
poglavarstva. 

 

Gospodin Ivica Miočić Stošić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 

 

Gospodin Stipe Tojčić ispravlja netočan navod. 

 

Gospođa Margareta Mađerić daje završnu riječ u ime predlagatelja. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori u ime Gradskog 
poglavarstva. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a od 15 minuta. 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gospođa Margareta Mađerić obrazlaže razloge za stanku i opredjeljenje u svezi s 
predloženom odlukom. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori u ime Gradskog 
poglavarstva. 

 

Gospođa Margareta Mađerić ispravlja netočan navod. 

 

Gradska skupština većinom glasova (11 "za", 3 "protiv" i 23 "suzdržana") ne prihvaća 
Prijedlog odluke o studentskoj kulturnoj kartici. 

 

Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 8 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

u tekstu što ga je predložilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

11.  Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb -Centar 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio Odbor za zdravstvo, matično radno tijelo. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba i drugim propisima. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ODLUKU 

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb -Centar 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

12. Zbirno izvješće o privremenim financijskim rezultatima poslovanja gradskih 
trgovačkih društava za 2005.  

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Zbirno izvješće su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna 
tijela:  

- Odbor za gospodarski razvoj,  
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za mjesnu samoupravu i 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
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Izvješću Odbora za financije, matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih 
radnih tijela i Prijedlog zaključka. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno zaključio da je Izvješće podneseno 
u skladu sa Zaključkom što ga je Gradska skupština donijela na 31. sjednici 27. travnja 2004. 
godine.  

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

Gradski zastupnici su primili i Prijedlog zaključka. 

 

Gospođa Davorka Pejnović, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo 
obrazlaže Zbirno izvješće. 

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Ivica 
Miočić Stošić (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa Mikšića), Pero 
Kovačević (replika), Ivica Miočić Stošić (neslaganje s replikom), mr.sc. Josip Kereta (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Žarko Delač, Katarina Fuček i Davor 
Bernardić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (19 "za", 10 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

Gradska skupština prihvaća Zbirno izvješće o privremenim financijskim rezultatima 
poslovanja gradskih trgovačkih društava za 2005.  

 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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13. Prijedlog izmjena i dopuna Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva 
na području Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao 
matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

U raspravi sudjeluje Pero Hrgović (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 

 

Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, u 
ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 5 "protiv") donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Programa poticanja razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada Zagreba 

 

u predloženom tekstu. 

Izmjene i dopune se prilaže zapisniku. 
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14. Prijedlog dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
države na području Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao 
matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za zaštitu okoliša i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

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

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

DOPUNU PROGRAMA 

raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada 
Zagreba 

 

u predloženom tekstu. 

Dopuna se prilaže zapisniku. 
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15. Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2005. utvrđenih Programom poticajnih 
mjera populacijske politike Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Izvješće su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna 
tijela: 

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

 

Izvješću Odbora za socijalnu skrb, matičnog radnog tijela priložena su izvješća 
nadležnih radnih tijela. 

 

  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise je jednoglasno zaključio da je Izvješće podneseno 
u skladu s točkom V. Programa poticajnih mjera populacijske politike što ga je Gradska 
skupština donijela na 38. sjednici 22. prosinca 2004. godine.  

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gradski su zastupnici primili Prijedlog zaključka. 

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Jelena Pavičić Vukičević (ispravak netočnog navoda), Pero Kovačević (neslaganje s 
ispravkom netočnog navoda), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Ivica Miočić 
Stošić (u ime Kluba gradskih zastupnika Nezavisne liste Borisa Mikšića), Pero Hrgović, Iva 
Prpić, Danira Bilić (replika), Iva Prpić (neslaganje s replikom) i Žarko Delač. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno planiranje, daje 
završnu riječ u ime predlagatelja. 
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Gradska skupština većinom glasova (22 "za" i 8 "protiv") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

Gradska skupština prihvaća Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti u 2005. utvrđenih 
Programom poticajnih mjera populacijske politike Grada Zagreba.  

 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

16. Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za prijevoz pokojnika 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo.  

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti sa zakonom, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba i drugim propisima. 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

U raspravi sudjeluje Jurica Meić. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli jedne koncesije za prijevoz pokojnika 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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17. Prijedlog zaključka (uspostava kružne autobusne turističke linije u Gradu Zagrebu) 

 

Predlagatelj je Klub nezavisnih gradskih zastupnika Borisa Mikšića. 

 

Prijedlog je dostavljen Gradskom poglavarstvu na mišljenje. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo. Odbor 
je utvrdio Prijedlog za izmjenu predloženog zaključka. 

 

Izvješće Odbora s predloženom izmjenom su gradski zastupnici primili.  

 

Predstavnik predlagatelja se suglasio s predloženom izmjenom na sjednici Odbora. 

Očitovanje predlagatelja o predloženoj izmjeni su gradski zastupnici primili. 

Predložena izmjena dostavljena je Gradskom poglavarstvu na mišljenje. 

Mišljenje Gradskog poglavarstva o Prijedlogu zaključka i o Prijedlogu za izmjenu su 
gradski zastupnici primili. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog zaključka s osnove 
njegove usklađenosti sa Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba i zaključio je da je Prijedlog za izmjenu Prijedloga zaključka podnesen u skladu sa 
Statutom Grada Zagreba i Poslovnikom Gradske skupštine Grada Zagreba. 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština Grada Zagreba jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

u predloženom tekstu, s izmjenom što ju je prihvatio predlagatelj. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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18. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja, 
ulica i trgova 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

a) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

b) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za kulturu 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Knjižnice i čitaonice Bogdana 
Ogrizovića  

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
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Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Knjižnice i čitaonice Bogdana Ogrizovića 

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 

 

 

20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Narodnog sveučilišta "Dubrava" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 

 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Narodnog sveučilišta "Dubrava" 

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 
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21. Prijedlog zaključka o razrješenju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju sudaca porotnika Županijskog suda u Zagrebu 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

22. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Domskog odbora Učeničkog doma 
Antun Gustav Matoš 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Domskog odbora Učeničkog doma Antun Gustav Matoš 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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23. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Školskog odbora Osnovne škole 
Cvjetno naselje 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Školskog odbora Osnovne škole Cvjetno naselje 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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24. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Botinec" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Botinec" 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

25. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole 
Borovje 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise.  

 

Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Osnovne škole Borovje 

 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac još 
jedanput čestita gradskim zastupnicima prvu godišnjicu zajedničkog rada u ovom sazivu 
Skupštine i zaključuje 15. sjednicu u 21,40 sati. 
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