
ZAPISNIK 
19. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

29. studenoga 2006. 



 

ZAPISNIK 
19. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 29. studenoga 2006. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,08 sati 

 

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 
Bilić; Željko Brebrić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor 
Dragovan; Ivan Friščić; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Mirjana 
Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka 
Košiša Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Antun 
Mateš; Jurica Meić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; Joško Morić; 
dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić 
Vukičević; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor 
Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ivan Šikić; Dragutin Štiglić; Davor Šuker; Dragutin 
Šurbek; Stipe Tojčić; Lidija Tomić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Katarina Fuček; dr.sc. 
Jasmina Havranek i Zdravko Juć. 

 

Nenazočan gradski zastupnik: Boris Mikšić. 

 

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; 
Zvonimir Šostar, dr.med. - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za 
područje uprave; Ivo Čović - član Gradskog poglavarstva za područje gospodarstva; 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; Greta 
Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik 
Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; 
mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; mr.sc. Slavko Dakić - pročelnik 
Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za 
mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; mr.sc. 
Ladislav Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo; mr.sc. Pavle Kalinić - 
pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog 
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ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za 
katastar i geodetske poslove; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; 
Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; Božidar 
Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne i stambene poslove i promet; Višnja Fortuna - zamjenica 
pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Davorka Pejnović - 
zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; Zdravka Ramljak - zamjenica 
pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Dragan Korolija-
Marinić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Donja Dubrava; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji 
grad; 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; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Podsljeme; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; 
Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Gradsko komunalno 
gospodarstvo d.o.o. - holding: Joso Bićanić - voditelj podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - 
voditeljica podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj podružnice Gradsko stambeno 
komunalno gospodarstvo; Jadranko Robić - voditelj podružnice Vodoopskrba i odvodnja; 
Mate Kraljević - voditelj podružnice Zagrebparking; Slobodan Gracin - zamjenjuje voditelja 
podružnice Zagrebačke ceste; Filip Borac - voditelj podružnice Tržnice Zagreb; mr.sc. Ivan 
Tolić - voditelj podružnice Zagrebački električni tramvaj; Zdravko Vac - voditelj podružnice 
ZGOS; Katja Luka Kovačić - direktorica Zagrebačkog velesajma d.o.o.; Marijan Ožanić - 
direktor Tehnološkog parka Zagreb d.o.o.; Ante Iličić - direktor Zagrebačkih veletržnica 
d.o.o.; Miljenko Bartulović - zamjenjuje direktora Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Branimir 
Valašek - direktor Autobusne radionice Zagreb d.o.o.; Društvo za upravljanje športskim 
objektima Zagreb d.o.o.: Gordana Pokrajčić - voditeljica podružnice Maksimir; Boško 
Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; 
David D. Orlović - predsjednik Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba i 
predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine; Luigj Daka, dr.med. - predsjednik Vijeća 
albanske nacionalne manjine; Zijad Kazić - potpredsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne 
manjine; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine; Jaromil 
Kubiček - tajnik Vijeća češke nacionalne manjine; Peter Sekereš - tajnik Vijeća mađarske 
nacionalne manjine; Anastas Odžaklieski - predsjednik Vijeća makedonske nacionalne 
manjine; Raman Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne manjine; 
Darko Šonc - predsjednik Vijeća slovenske nacionalne manjine; Raško Ivanov - predstavnik 
bugarske nacionalne manjine; Dorotea Suzak - tajnica predstavnika njemačke nacionalne 
manjine; Vladimir Bali - tajnik slovačke nacionalne manjine; Giovanni Garbin - predstavnik 
talijanske nacionalne manjine; Slavko Burda - predstavnik ukrajinske nacionalne manjine; 
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dr.sc. Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba i djelatnici Stručne 
službe Gradske skupštine. 

 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da je sjednici nazočno 44 (naknadno je evidentirana nazočnost 47 ) od ukupno  
51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradske zastupnice Katarina Fuček - 
potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba i dr.sc. Jasmina Havranek te gradski 
zastupnik Zdravko Juć. 

Također je nenazočnost najavio Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet, a na sjednici ga zamjenjuje Božidar Merlin, zamjenik 
pročelnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara 19. sjednicu. 

Obavještava da je gradski zastupnik Stipe Tojčić obavijestio 23. studenoga 2006. da 
više nije član Hrvatske narodne stranke niti član Kluba gradskih zastupnika Hrvatske narodne 
stranke u Gradskoj skupštini Grada Zagreba te da će dužnost obavljati kao nezavisni gradski 
zastupnik. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 18. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 26. listopada 2006. 

 

Gradski su zastupnici primili: 

- uz poziv za sjednicu od 18. studenoga 2006. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela,  

- uz dopis od 21. studenoga 2006. prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom 
točkom 5.; izmjenu redoslijeda točaka i novi prijedlog dnevnoga reda, novi rokovnik 
sjednica radnih tijela i pregled dostavljenih materijala, 

- uz dopis od 24. studenoga 2006. za točku 2. Izvješće Odbora za financije, matičnoga 
radnog tijela s Prijedlogom zaključka o prethodnoj raspravi i izvješćima nadležnih radnih 
tijela; za točke 4. i 7. amandmane gradskog zastupnika; za točke od 2. do 9. a), 10,  
13. - 17 i 25. izvješća radnih tijela; za točku 8. Prijedlog za izmjenu prijedloga; za točku 
11. petnaest izvješća o radu radnih tijela s prijedlozima zaključaka; za točku 24. Prijedlog 
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zaključka što ga je utvrdio Odbor za Statut, Poslovnik i propise i novi pregled dostavljenih 
materijala, 

- uz dopis od 27. studenoga 2006. za točku 2. Prijedlog programa javnih potreba u športu 
Grada Zagreba za 2007.,  

- uz dopis od 29. studenoga 2006. danas na klupe za točku 1. podtočke a) i b) zaključke 
Gradskog poglavarstva o davanju mišljenja; za točku 2. Zaključak Gradskog poglavarstva 
o očitovanju na pitanja, primjedbe i prijedloge radnih tijela i izvješća radnih tijela; za 
točku 3. Zaključak Gradskog poglavarstva o podnošenju amandmana na Konačni 
prijedlog i izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise; za točke 4. i 7. zaključke 
Gradskog poglavarstva o očitovanju o amandmanima i izvješća radnih tijela; za točku  
8. Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju o Prijedlogu za izmjenu Prijedloga, 
Izvješće Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju i Izvješće Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise; za točku 14. Prijedlog dopune Izvješća i Izvješće Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise; za točku 25. Zaključak Gradskog poglavarstva o davanju mišljenja; 
osam prijedloga o izboru i imenovanju za donošenje po hitnom postupku; odgovore na 
pitanja i prijedloge gradskih zastupnika; pregled postavljenih pitanja te primljenih 
odgovora i novi pregled dostavljenih materijala. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara raspravu o prijedlogu dnevnoga reda. 

 

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića 
Milana Sachsa, Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Savica" i Prijedlog 
zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Savica", Prijedlog 
zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe "Park", Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru članova Školskog odbora 
Ugostiteljsko-turističkog učilišta, Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova 
Upravnog vijeća Doma za djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb", 
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Geodetske tehničke 
škole, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Leptir" i Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I. tehničke 
škole Tesla.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se zajedno glasuje o svim prijedlozima za uvrštavanje u dnevni red po hitnom 
postupku. 
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Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o uvrštavanju 
u dnevni red po hitnom postupku svih osam prijedloga. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti za:  

- Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Milana Sachsa, 

- Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Savica" i Prijedlog zaključka o 
imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Savica",  

- Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije 
i nemoćne osobe "Park", 

- Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru članova Školskog odbora Ugostiteljsko-
turističkog učilišta,  

- Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za djecu 
i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb",  

- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Geodetske tehničke 
škole, 

- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Leptir" i 

- Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I. tehničke škole 
Tesla.  

Predlaže da prihvaćene dopune budu nove točke od 26. do 33. prijedloga dnevnoga 
reda. 

 

Gradska skupština jednoglasno (42 "za")prihvaća  
 

Dnevni red  
 
1. a) Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga statutarne 

odluke o dopunama Statuta Grada Zagreba 
Predlagatelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
- prethodna rasprava 

 
b) Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga statutarne 

odluke o dopuni Statuta Grada Zagreba  
Predlagatelj: gradski zastupnici 
- prethodna rasprava 

 
2. Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2007. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007.  
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Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2007. - 2009., te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 

- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2007. 

- Prijedlog programa javnih potreba i decentraliziranih funkcija u osnovnom 
školstvu Grada Zagreba za 2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba i decentraliziranih funkcija u srednjem 
školstvu Grada Zagreba za 2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2007. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 

2007. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2007. 
- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2007. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide 
rata za 2007. 

- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu za 2007. i  

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007.  
prvo čitanje - prethodna rasprava  
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 
3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja "Oporovečka - sjever" 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
4. Prijedlog odluke o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i 

predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
5. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  
 
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju zaklade Grada Zagreba "Zajednički 

put"  
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
7. Prijedlog odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije i 

nemoćne osobe koja su prenesena na Grad Zagreb 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
8. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2007.  

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  
 



- 7 - 

9. a) Prijedlog odluke o osnivanju Komisije za zajednička lovišta 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju Komisije za zajednička lovišta 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
10. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijih ponuditelja na javnom natječaju za 

zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Zagreba  
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
11. Izvješća o radu radnih tijela Gradske skupštine za razdoblje od izbora, odnosno 

imenovanja predsjednika i članova do 30. rujna 2006. s prijedlozima zaključaka o 
prihvaćanju izvješća o radu, i to:  

11.1.1. Mandatnog povjerenstva 
11.1.2. Odbora za izbor i imenovanja  
11.1.3. Odbora za Statut, Poslovnik i propise  
11.1.4. Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova  
11.1.5. Odbora za gospodarski razvoj  
11.1.6. Odbora za financije  
11.1.7. Odbora za komunalno gospodarstvo  
11.1.8. Odbora za prostorno uređenje  
11.1.9. Odbora za zaštitu okoliša  
11.1.10. Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu  
11.1.11. Odbora za zdravstvo  
11.1.12. Odbora za socijalnu skrb  
11.1.13. Odbora za obrazovanje i šport  
11.1.14. Odbora za kulturu  
11.1.15. Odbora za mladež  
11.1.16. Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju  
11.1.17. Odbora za mjesnu samoupravu  
11.1.18. Odbora za predstavke i pritužbe  
11.1.19. Odbora za nacionalne manjine  
11.1.20. Odbora za javna priznanja  
11.1.21. Povjerenstva za ravnopravnost spolova  
11.1.22. Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične predmete  
 
11.2.1. Izvješće o radu Eko-stožera Grada Zagreba za razdoblje od izbora 

voditelja i članova do 30. rujna 2006. s Prijedlogom zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu 

11.2.2. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za razdoblje od 
imenovanja članova do 30. rujna 2006. s Prijedlogom zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu i 

11.2.3. Izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i informacija 
o aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava od 30. rujna 2005. 
do 30. rujna 2006. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Predlagatelji: radna tijela 
 
12. Prijedlog zaključka za imenovanje putova i ulice 

Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 
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13. Izvješće o do sada poduzetim radnjama na realizaciji projekta gradnje postrojenja 
za termičku obradu otpada u Gradu Zagrebu s Prijedlogom zaključka 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
14. Izvješće o turizmu i turističkoj djelatnosti u Gradu Zagrebu s Prijedlogom 

zaključka 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba  

 
15. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije 

Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimira Nazora 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
17. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

"Špansko" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Vrapče" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
19. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Matka Laginje 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
20. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Dragutina Kušlana 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
21. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Gustava Krkleca 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
22. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. 

gimnazije 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
23. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XVI. 

gimnazije 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
24. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama 

Statuta Osnovne škole Augusta Cesarca 
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise  

 
25. Prijedlog zaključka (u vezi s projektom nastave u jednoj smjeni za osnovne škole) 

Predlagatelj. Klub gradskih zastupnika HNS-a 
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26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Milana Sachsa 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
27. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Savica" 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića 
"Savica" 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
28. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe "Park"  
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
29. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru članova Školskog odbora Ugostiteljsko-

turističkog učilišta 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
30. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 

djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

 
31. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Geodetske 

tehničke škole 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  
 

32. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Leptir" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

 
33. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I. tehničke 

škole Tesla 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 

Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red. 
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Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac moli 
gradske zastupnike da prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga poštuju Poslovnik. Za 
postavljanje pitanja određeno je 2 minute, a za davanje odgovora 4 minute.  

Utvrđuje da se je za postavljanje pitanja i podnošenje prijedloga prijavilo 19 
zastupnika. 

 

Gospođa Asja Bebić podsjeća Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića da joj je na prošloj sjednici Gradske skupštine u odgovoru na pitanje u vezi sa 
završetkom radova na Jelenovcu obećao da će do završetka sjednice dobiti odgovor.Odgovor 
nije dobila do danas pa mu ponovno postavlja pitanje kada će ti radovi biti dovršeni s obzirom 
na to da od 1. studenoga počinje zona zimske službe. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na pitanje. 

Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića kako komentira dosljednost i principijelnost saborskih zastupnika SDP-a i HNS-a u 
vezi s njihovim sudjelovanjem u glasovanju o izmjenama Zakona o financiranju jedinica 
lokalne samouprave prema kojima Grad Zagreb ostaje bez dijela proračunskih sredstava., s 
obzirom na izjavu na tiskovnoj konferenciji koju je održao s Ivicom Račanom.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zageba gospodinu Milanu Bandiću da prihvati njegov 
prijedlog za osnivanje istražnoga povjerenstva za utvrđivanje svih činjenica u vezi sa 
slučajem gospodina Ljubičića - kupnja stanova i slučajem gospodina Šelendića. Kontatira da 
nije dobio odgovarajući, odnosno potpuni odgovor na dio pitanja u vezi sa slučajem Genera – 
Agram i na sve situacije koje se danas događaju. 

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

Gospodin Pero Kovačević traži pisano očitovanje o prijedlogu. 

 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću i članu Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i 
športa gospodinu Dušku Ljuštini u vezi s dovršetkom izgradnje kulturnog centra u Dubravi. 
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Na isto pitanje koje je u pisanom obliku postavio (5. listopada 2006.) nije dobio odgovor.* 
Pita hoće li se objekt u cijelosti dovršiti kako je planiran i u kojem roku? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na pitanje. 

 

Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića o neutrošenim sredstvima za izgradnju kanalizacije u Novom Zagrebu u 2006. te 
zašto se radovi ne nastave. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na pitanje i najavljuje 
odgovor u pisanom obliku zamjenika pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodina 
Božidara Merlina. 

 

Gospodin Pero Hrgović predlaže pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu 
Davoru Jelaviću da, ispita razloge učestalog kašnjenja vlakova na relaciji od Savskog Marofa 
do Glavnog kolodvora. Upozorava na sumnjive okolnosti u vezi s tim te predlaže da se 
poduzme nešto kako bi se tisućama ljudi osigurao normalan prijevoz na jednoj od 
najprometnijoj liniji.  

Postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s 
izjavom mladih SDP-a, hoće li izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave 
Grad Zagreb ostati bez oko 800 milijuna kuna, a Zagrepčani bez 10 vrtića, 10 škola, 
besplatnog prijevoza za đake, umirovljenike, nezaposlene itd. i je li moguće da će predizbornu 
borbu platiti najugroženije skupine.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog i 
najavljuje odgovor u pisanom obliku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. 

Odgovara na pitanje. 

 

Gospodin Jozo Radoš pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
tko je podmirio troškove proslave njegovog rođendana? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospodin Jozo Radoš traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 
                                                 
* Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba dostavilo je odgovore Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu 
i šport koje su gradski zastupnici primili uz dopis 29. studenoga 2006. danas na klupe. 
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Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
hoće li se u najkraćem roku srediti minimalni uvjeti kako bi djeca u Dječjem vrtiću 
"Srednjaci" u Loparskoj ulici mogla sigurno boraviti te zašto u Prijedlogu proračuna Grada 
Zagreba za 2007. godinu nisu predviđena sredstva za sanaciju tog vrtića. 

Predlaže da se za drugo čitanje u Prijedlogu proračuna predvidi minimalno 4 milijuna 
kuna kako bi tom dječjem vrtiću osigurali minimalni uvjeti za siguran boravak djece.  

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

Gospođa Danira Bilić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje izvješće u 
pisanom obliku pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport gospodina Pavla 
Kalinića o sredstvima koja su u 2006. uložena u izgradnju vrtića. 

 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića što je u posljednjih godinu i pol učinjeno za stambeno zbrinjavanje 
više od 1000 stradalnika Domovinskog rata, koliko je zemljišta za izgradnju njihovih stanova 
osigurano u tom razdoblju te zašto se Grad nije očitovao na zahtjev nadležnog ministarstva za 
dodjelu zemljišta na području Trešnjevke.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor u 
pisanom obliku Odjela za branitelje Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i 
branitelje i Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada. 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain moli da odgovor bude vrlo precizan. 

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

 

Gospođa Ivana Mlinar pita voditelja podružnice Čistoća Gradskoga komunalnog 
gospodarstva d.o.o. – holdinga gospodina Josu Bičanića, kada će svaka zagrebačka ulica 
dobiti kontejnere za odlaganje otpada jer se u većini ulica još uvijek smeće odlaže u vrećice i 
razbacano je po cijeloj ulici.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću i članu Gradskog 
poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje 
gospodinu Zvonimiru Šostaru, dr.med. da se u Gradskom poglavarstvu zaposli savjetnik ili 
savjetnica za Rome u Gradu Zagrebu koja bi ih mogla popisati te predložiti prioritete u 
rješavanju njihovih nagomilanih stambenih, zdravstvenih, obrazovnih i drugih problema. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 
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Odgovara na prijedlog te najavljuje da prijedlog treba proslijediti pročelniku Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu skrb i branitelje gospodinu Zvonimiru Šostaru, dr.med. i 
pročelniku Ureda gradonačelnika gospodinu Marijanu Marasu koji će ga razmotriti.  

 

Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića zašto poskupljuju usluge odvoza smeća i glomaznog otpada, Zagreb-parkinga, 
komunalne naknade od trenutka osnivanja Holdinga. Jesu li se kod donošenja odluke 
razmotrile sve mogućnosti kako ne bi došlo do takvih poskupljenja, te hoće li se to možda 
preispitati. 

Predlaže da se osnuje odjel za mlade u Gradskom poglavarstvu. 

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

Gospođa Margareta Mađerić traži dodatno objašnjenje u vezi s pitanjem i prijedlogom. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovore. 

 

Gospodin Joško Morić pita gospodina Milana Bandića kakav je njegov stav i kao 
Gradonačelnika Grada Zagreba i kao predsjednika Gradskog poglavarstva o davanju 
informacija što se i gdje planira graditi. Navodi primjer gospodina Šelendića koji je kupio 
zemljište na kojem se planira graditi objekte žičare u Dolju a članovi Gradskog poglavarstva 
šalju svoje emisare, a neki i osobno šeću po Stubičkim Toplicama i traže zemljišta uz trasu ili 
na trasi buduće izlazne ceste iz tunela kroz Sljeme koje bi kupili. 

Predlaže da Gradsko poglavarstvo poveća transparentnost, tj. izradi pregled 
dodijeljenih poslova na teret proračuna te da se svi poslovi dodijeljeni izravnom pogodbom i 
javnim natječajem te sve privatne i javne tvrtke koje su poslove dobile, objavljuju na Internet 
stranici Grada Zagreba.  

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

Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem i prijedlogom. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovore. 

 

Gospodin Davor Šuker pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
razmišlja li se o tome da se sagradi novi stadion na kojem bi zajedno igrali i Dinamo i Zagreb 
jer u mnogim europskim gradovima dva kluba igraju na istom stadionu.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Zagreba gospodina Milana Bandića, hoće 
li se projekt o izgradnji muzeja Domovinskog rata, potpisan s Vladom Republike Hrvatske 
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realizirati u 2007., s obzirom na promjene u prihodima u vezi s porezom na dobit koji će biti 
prihod republičkog proračuna.  

Pohvaljuje Gradsko poglavarstvo Zagreba što se već više godina u Muzeju grada 
Zagreba provodi program "Zagreb u Domovinskom ratu" te predlaže da se profesionalno 
zaposli kustosa u Muzeju grada Zagreba koji bi bio voditelj programa kako bi se programu 
pristupalo još profesionalnije i stručnije. 

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

Predlaže da se prijedlog uputi kao inicijativa Muzeju grada Zagreba. 

 

Gospodin Petar Kuzele pita Gradonačelnika Zagreba gospodina Milana Bandića, s 
obzirom na to da je u ustanovama Holdinga koja su u vlasništvu Grada Zagreba umirovljeno 
mnogo radnika, planira li se za njih božićnica, po kojem kriteriju i u kojem iznosu te kako je 
regulirana božićnica za zaposlene u Gradskom poglavarstvu?  

Predlaže da se umirovljenim članovima Gradskog poglavarstva i Holdinga također 
dodijeli određena božićnica kao što je to praksa u nekim drugim tvrtkama.  

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

 

Gospođa Iva Prpić pita zamjenika pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodina 
Božidara Merlina u kojem roku se može očekivati da se saniraju stepenice koje spajaju perone 
kroz pothodnik na Glavnom kolodvoru u Zagrebu jer nemaju ni rampu za osobe s 
invaliditetom ni rampu za prtljagu, kako bi se svim građanima Grada Zagreba omogućio 
dolazak na peron i odlazak s njega. 

 

Gospodin Božidar Merlin, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, odgovara na 
pitanje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 
da taj problem treba riješiti Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u suradnji s Hrvatskim željeznicama. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću u vezi s prodajom 33 hektara zemljišta odmarališta "Veli Jože" u 
Savudriji hoće li istražiti i poslove i eventualno pogodovanje tvrtki Rytec te hoće li prijaviti 
sukob interesa njegova suradnika i člana Gradskog poglavarstva? 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospodin Slobodan Ljubičić odgovara. 

Gospođa Morana Paliković Gruden traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 
da će gradska zastupnica tražene podatke dobiti od Gradskog ureda za imovinsko-pravne 
poslove i imovinu Grada. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje postavljanje pitanja i davanje prijedloga, jer je prošlo za to predviđeno vrijeme te 
moli gradske zastupnike da preostala pitanja i prijedloge daju u pisanom obliku. 

 

 

1. a) Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga statutarne 
odluke o dopunama Statuta Grada Zagreba 

b) Prijedlog za promjenu Statuta Grada Zagreba s Nacrtom prijedloga statutarne 
odluke o dopuni Statuta Grada Zagreba  

 

Predlagatelj podtočke a) je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova  

Predlagatelj podtočke b) su gradski zastupnici SDP-a.  

 

Prijedlozi su dostavljeni Odboru za Statut, Poslovnik i propise koji je dao mišljenja da 
su Prijedlozi za promjenu Statuta podneseni u skladu s člankom 125. stavcima 2. i 4. 
Poslovnika. Odbor smatra da se promjene Statuta koje se predlažu i razlozi za promjene 
Statuta mogu prihvatiti. Odbor je uputio Gradskoj skupštini prijedloge za promjenu Statuta s 
nacrtima prijedloga statutarnih odluke o dopunama Statuta i utvrdio prijedloge zaključaka o 
prihvaćanju prijedloga za promjenu statuta za podtočku a) i podtočku b). 

Mišljenja Odbora za Statut, Poslovnik i propise s prijedlozima zaključaka za oba 
prijedloga gradski su zastupnici primili. 

Prijedlozi za promjenu Statuta i mišljenje Odbora za Statut, Poslovnik i propise s 
prijedlozima zaključaka dostavljeni su Gradskom poglavarstvu. 

Zaključke Gradskog poglavarstva o davanju mišljenja gradski su zastupnici primili. 

 

Gospođa Vesna Majher, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 
obrazlaže Prijedlog za podtočku a). 
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Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže 
mišljenje Odbora i Prijedlog zaključka za podtočku a). 

 

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, izvjestiteljica u ime predlagatelja gradskih 
zastupnika, obrazlaže Prijedlog za podtočku b). 

 

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže 
mišljenje Odbora i Prijedlog zaključka za podtočku b). 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac  
predlaže da se o oba prijedloga zajedno raspravlja. 

 

U raspravi sudjeluju: Asja Bebić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a-i HSLS-a) 
i Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradskog zastupnika Peru Kovačevića da ponovo krši Statut Grada Zagreba i da ne 
raspravlja o predmetu koji je u dnevnom redu. 

 

Nakon predsjedničinih upozorenja da može raspravljati samo o onome što je u 
dnevnom redu, gospodin Pero Kovačević odgovara da predsjednica želi ukinuti Statut. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac mu 
oduzima riječ i daje riječ gradskom zastupniku Petru Kuzeleu. 

 

Na ponovljeni komentar Pere Kovačevića kako želi ukinuti Statut predsjednica 
odgovara da će ga dati udaljiti iz dvorane. Moli ga da napusti govornicu. 

 

Gradski zastupnici HSP-a iz klupa traže stanku za Klub.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
napominje da je prije dala riječ gradskom zastupniku Petru Kuzeleu pa će stanku za Klub dati 
nakon što on završi. 

 

U raspravi sudjeluje Petar Kuzele. 
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Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HSP-a. 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gospodin Pero Kovačević u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a obrazlaže razloge 
za stanku. 

 

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević u ime predlagatelja za podtočku a) daje završnu 
riječ.  

 

 

ad. a) Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Statuta Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ad. b) Gradska skupština jednoglasno (38 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Statuta Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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2. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2007.  
Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007. 
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2007. - 2009., te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 

- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te 
skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2007. 

- Prijedlog programa javnih potreba i decentraliziranih funkcija u osnovnom 
školstvu Grada Zagreba za 2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba i decentraliziranih funkcija u srednjem 
školstvu Grada Zagreba za 2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te 
sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2007.  

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2007. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2007. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 

2007. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2007. 
- Prijedlog programa socijalnog značenja za Grad Zagreb za 2007. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide 
rata za 2007. 

- Prijedlog programa kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu za 2007. i  

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2007.  
prvo čitanje - prethodna rasprava 

 

Budući da se postupak donošenja proračuna provodi u dva čitanja danas Gradska 
skupština ima prvo čitanje koje obuhvaća prethodnu raspravu o Prijedlogu Proračuna Grada 
Zagreba za 2007., Prijedlogu odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2007., 
Prijedlogu projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2007. - 2009., prijedlozima 
programa po djelatnostima i o Izvješću Odbora za financije. 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedloge su razmotrili: Odbor za financije, kao matično radno tijelo i nadležna radna 
tijela: 

- Odbor za gospodarski razvoj, 
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za prostorno uređenje, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
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- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
- Odbor za mjesnu samoupravu, 
- Odbor za nacionalne manjine i 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 

Odbor za financije podnio je izvješće koje sadrži njegovo stajalište o primjedbama, 
prijedlozima postavljenim pitanjima te traženim podacima nadležnih radnih tijela. 

Izvješća nadležnih radnih tijela gradskim su zastupnicima priložena. 

Odbor je utvrdio Prijedlog zaključka o prethodnoj raspravi, koji je gradskim 
zastupnicima dostavljen. 

 

Gradsko poglavarstvo je na 106. sjednici 27. studenoga 2006. utvrdilo Prijedlog 
programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2007., koji je gradskim zastupnicima 
dostavljen. 

Prijedlog programa razmotrili su: Odbor za financije, kao matično radno tijelo i 
nadležno radno tijelo Odbor za obrazovanje i šport. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge s osnove njihove 
usklađenosti sa zakonima, Statutom Grada Zagreba, Poslovnikom Gradske skupštine Grada 
Zagreba i drugim propisima i smatra da Gradska skupština može provesti prethodnu raspravu 
o navedenim prijedlozima. 

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba donijelo je Zaključak o očitovanju na pitanja, 
primjedbe i prijedloge radnih tijela Gradske skupštine na Prijedlog proračuna Grada Zagreba 
za 2007., koji je gradskim zastupnicima dostavljen. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a. 

 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić daje uvodno izlaganje. 
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Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, obrazlaže Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2007., Prijedlog odluke o 
izvršavanju proračuna i Prijedlog projekcije proračuna. 

 

Dok još nije otvorena rasprava Pero Kovačević ispravlja netočan navod, Slavko Kojić 
ima neslaganje s ispravkom netočnog navoda, Danira Bilić ispravlja netočan navod i Slavko 
Kojić ima neslaganje s ispravkom netočnog navoda.  

 

Gospodin Božidar Merlin, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, obrazlaže 
Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja voda, prometa i komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2007. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže prijedloge programa u djelatnosti 
zdravstva i socijalne zaštite. 

 

Gospođa Danira Bilić ispravlja netočan navod. 

 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

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

 

Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport, obrazlaže prijedloge programa u djelatnostima predškolskog odgoja i obrazovanja, 
osnovnog i srednjeg školstva te učeničkog i studentskog standarda. 

 

Gospodin Igor Rađenović, predsjednik Odbora za financije obrazlaže izvješće Odbora 
i Prijedlog zaključka. 

 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) 
i Jelena Pavičić Vukičević (replika). 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.  
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 

 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (neslaganje s replikom). 

 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, u ime predlagatelja odgovara. 

 

Gospođa Danira Bilić uzima riječ zbog povrede Poslovnika.  

 

U raspravi sudjeluju: Stipo Ćorić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Morana 
Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jelena Pavičić Vukičević 
(replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Mišo Zorenić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HSS-a), Igor Rađenović (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), mr.sc. 
Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), Pero Kovačević (replika), Danira Bilić (replika), 
Tomislav Babić (replika), Joško Morić, mr.sc. Josip Kereta, Igor Rađenović (replika), mr.sc. 
Josip Kereta (neslaganje s replikom) i Tomislav Babić. 

 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, replicira u ime predlagatelja. 

 

U raspravi sudjeluju: Tomislav Babić (neslaganje s replikom), Jurica Meić (ispravak 
netočnog navoda), Tomislav Babić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Stipe Tojčić, 
Asja Bebić, mr.sc. Tatjana Holjevac (ispravak netočnog navoda) i Pero Hrgović. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku za ručak. 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Pero Kovačević, 
Vesna Majher, Davor Bernardić, Joško Morić (povreda Poslovnika), mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain (replika), Danira Bilić (replika), Stipe Tojčić (replika), Davor Bernardić 
(neslaganje s replikom), Žarko Delač, Jurica Meić i Ivica Miočić-Stošić. 

 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku na zahtjev Kluba gradskih zastupnika SDP-a u trajanju od 5 minuta. 

 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 5 "protiv") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj raspravi, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Oporovečka - sjever 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni 
prijedlog odluke, koji postaje sastavni dio Konačnog prijedloga. 

Zaključak su gradski zastupnici primili. 

 

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 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 niti na podneseni amandman. 



- 23 - 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže 

Konačni prijedlog odluke. 

 

Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 2 "protiv") donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
"Oporovečka - sjever", 

 

s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

4. Prijedlog odluke o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i 
predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba 

  

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, kao matično radno tijelo i Odbor za 
nacionalne manjine, nadležno radno tijelo. 

Izvješću Odbora za financije, priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 

 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gradski zastupnik Pero Kovačević podnio je Amandman na Prijedlog odluke. 
Amandman ste primili. 

Amandman je dostavljen Gradskom poglavarstvu, Odboru za financije, matičnom 
radnom tijelu i Odboru za Statut, Poslovnik i propise. 
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Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju o amandmanu i izvješća radnih tijela 
gradski su zastupnici primili. 

 

Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže Prijedlog. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća Amandman na 
Prijedlog odluke o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i 
predstavnicima nacionalnih manjina Grada Zagreba, što ga je podnio gradski zastupnik Pero 
Kovačević. 

 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 2 "protiv") donosi 

 

ODLUKU 

o iznosu sredstava mjesečne nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima 
nacionalnih manjina Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

5. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade  

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i 
nadležno radno tijelo Odbor za financije. 

 

Izvješću Odbora za komunalno gospodarstvo priloženo je izvješće nadležnog radnog 
tijela. 

 

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 gradski su zastupnici primili. 
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Gospodin Božidar Merlin, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, obrazlaže 
Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-
a), Pero Kovačević (u ime kluba gradskih zastupnika HSP-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-
Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Ivica Miočić Stošić, Stipe Tojčić, Pero 
Kovačević (replika), Stipe Tojčić (neslaganje s replikom), Tomislav Babić, Morana Paliković 
Gruden i Stipe Tojčić (replika).  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac pita 
gradskog zastupnika u čemu se sastojala njegova replika i nakon njegovog odgovora oduzima 
mu riječ. 

Daje riječ gradskom zastupniku gospodinu Jošku Moriću. 

 

Gospodin Stipe Tojčić pita na temelju kojeg članka Poslovnika mu oduzima riječ i 
daje opomenu. 

 

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

 

U raspravi sudjeluju: Joško Morić, Danira Bilić (replika), Žarko Delač, mr.sc. Alenka 
Košiša Čičin-Šain (replika), Žarko Delač (neslaganje s replikom). 

 

Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Gospodin Božidar Merlin, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 6 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ODLUKU 

o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju zaklade Grada Zagreba  
"Zajednički put"  

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo i nadležno 
radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješću Odbora za socijalnu skrb priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 

 

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 gradski su zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o izmjeni Odluke o osnivanju zaklade Grada Zagreba "Zajednički put", 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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7. Prijedlog odluke o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije i 
nemoćne osobe koja su prenesena na Grad Zagreb 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za socijalnu skrb, 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 gradski su zastupnici primili. 

 

Gradski zastupnik Pero Kovačević podnio je dva amandmana na Prijedlog odluke. 
Amandmane ste primili. 

Amandmani su dostavljeni Gradskom poglavarstvu i Odboru za Statut, Poslovnik i 
propise. 

Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju o amandmanima i izvješće Odbora 
gradski su zastupnici primili. 

 

Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog i očitovanje o amandmanima. 

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

 

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

 

Gradska skupština većinom glasova (9 "za", 25 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
Amandman I. gradskog zastupnika Pere Kovačevića na Prijedlog odluke o obavljanju 
osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije i nemoćne osobe koja su prenesena na 
Grad Zagreb. 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za", 25 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
Amandman II. gradskog zastupnika Pere Kovačevića na Prijedlog odluke o obavljanju 
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osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije i nemoćne osobe koja su prenesena na 
Grad Zagreb. 

 

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 10 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad domovima za starije i nemoćne osobe koja 
su prenesena na Grad Zagreb,  

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

8. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2007. 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa međugradske i međunarodne suradnje 
Grada Zagreba za 2007. podnio je gradski zastupnik Žarko Delač, koji su gradski zastupnici 
primili. 

 

Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju kao matično radno tijelo razmotrio je 
Prijedlog programa i Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa. 

Izvješća Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

Prijedlog za izmjenu dostavljen je Gradskom poglavarstvu, Zaključak kojega su o 
očitovanju gradski zastupnici primili. 

 

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

Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže Prijedlog i 
očituje se o Prijedlogu za izmjenu Prijedloga. 
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U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Petar Kuzele, Stipe Tojčić, Žarko Delač, mr.sc. Neven Mimica i mr.sc. Miroslav Rožić 
(replika). 

 

Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, u ime predlagatelja daje 
završnu riječ. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočni navod. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa međugradske i međunarodne suradnje Grada 
Zagreba za 2007., što ga je podnio gradski zastupnik Žarko Delač. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 8 "protiv") donosi 

 

PROGRAM 

međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2007.,  

 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

 

9. a) Prijedlog odluke o osnivanju Komisije za zajednička lovišta 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju Komisije za zajednička lovišta 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao matično 
radno tijelo za podtočku a). 

 

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 za podtočku a). 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gospodin Darko Vuletić, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, 
zajedno obrazlaže oba prijedloga. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se o oba prijedloga zajedno raspravlja. 

 

U raspravi sudjeluje mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 

 

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

 

ad. a) Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju Komisije za zajednička lovišta,  

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

ad. b) Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 3 "suzdržana") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju Komisije za zajednička lovišta,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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10. Prijedlog zaključka o izboru najpovoljnijih ponuditelja na javnom natječaju za 
zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao 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. 

Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o izboru najpovoljnijih ponuditelja na javnom natječaju za zakup poljoprivrednog 
zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

11. Izvješća o radu radnih tijela Gradske skupštine za razdoblje od izbora, odnosno 
imenovanja predsjednika i članova do 30. rujna 2006. s prijedlozima zaključaka o 
prihvaćanju izvješća o radu, i to: 

11.1.1. Mandatnog povjerenstva 
11.1.2. Odbora za izbor i imenovanja  
11.1.3. Odbora za Statut, Poslovnik i propise  
11.1.4. Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova  
11.1.5. Odbora za gospodarski razvoj  
11.1.6. Odbora za financije  
11.1.7. Odbora za komunalno gospodarstvo  
11.1.8. Odbora za prostorno uređenje  
11.1.9. Odbora za zaštitu okoliša  
11.1.10. Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu  
11.1.11. Odbora za zdravstvo  
11.1.12. Odbora za socijalnu skrb  
11.1.13. Odbora za obrazovanje i šport  
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11.1.14. Odbora za kulturu  
11.1.15. Odbora za mladež  
11.1.16. Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju  
11.1.17. Odbora za mjesnu samoupravu  
11.1.18. Odbora za predstavke i pritužbe  
11.1.19. Odbora za nacionalne manjine  
11.1.20. Odbora za javna priznanja  
11.1.21. Povjerenstva za ravnopravnost spolova  
11.1.22. Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične predmete  

 
11.2.1. Izvješće o radu Eko-stožera Grada Zagreba za razdoblje od izbora 

voditelja i članova do 30. rujna 2006. s Prijedlogom zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu 

11.2.2. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata za 
razdoblje od imenovanja članova do 30. rujna 2006. s Prijedlogom 
zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i 

11.2.3. Izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i 
informacija o aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava 
od 30. rujna 2005. do 30. rujna 2006. s Prijedlogom zaključka o 
prihvaćanju Izvješća o radu 

 

Predlagatelji su radna tijela na temelju Zaključka što ga je Gradska skupština donijela 
na 18. sjednici 26. listopada 2006. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se zajedno raspravlja o svim izvješćima. 

 

U raspravi sudjeluje mr.sc. Tatjana Holjevac, koja podnosi Prijedlog zaključka 
(podnošenje izvješća radnih tijela). 

Prijedlog zaključka podijeljen je gradskim zastupnicima. 

 

U raspravi sudjeluju: Joško Morić i Stipe Tojčić. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
stavlja na glasovanje prijedlog da se zajedno glasuje o svim prijedlozima. 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 2 "protiv") prihvaća da se zajedno 
glasuje o svim prijedlozima. 
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Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 4 "protiv") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Mandatnog povjerenstva, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za izbor i imenovanja, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za Statut, Poslovnik i propise, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za gospodarski razvoj, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za financije, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za komunalno gospodarstvo, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za prostorno uređenje, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za zaštitu okoliša, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za zdravstvo, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za socijalnu skrb, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za obrazovanje i šport, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za kulturu, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za mladež, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za mjesnu samoupravu, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za predstavke i pritužbe, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za nacionalne manjine, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora Gradske skupštine za javna priznanja, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za davanje suglasnosti za postavljanje ili 
uklanjanje spomen-ploča, skulptura i sličnih predmeta u spomen ili sjećanje na osobe iz 

javnog, kulturnog i političkog života Hrvatske i Povjerenstva za spomenike, spomen-
ploče i slične predmete, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Eko-stožera Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i 
informacija o aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava od 30. rujna 2005. do 

30. rujna 2006., 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

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

 

ZAKLJUČAK 

 

Radna tijela Gradske skupštine Grada Zagreba podnijet će za sjednicu Gradske 
skupštine Grada Zagreba u studenome 2007. izvješće o svom radu za razdoblje od 1. listopada 
2006. do 1. listopada 2007.  

 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

12. Prijedlog zaključka za imenovanje putova i ulice 

 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
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Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju putova i ulice, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

13. Izvješće o do sada poduzetim radnjama na realizaciji projekta gradnje postrojenja 
za termičku obradu otpada u Gradu Zagrebu s Prijedlogom zaključka 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Izvješće su razmotrili: Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno tijelo i nadležno 
radno tijelo Odbor za komunalno gospodarstvo. 

Izvješću Odbora za zaštitu okoliša priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise smatra da je Izvješće podneseno u skladu sa 
Zaključkom što ga je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 17. sjednici, 28. rujna 
2006. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

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

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Žarko Delač, Davor Bernardić i mr.sc. Tatjana Holjevac. 
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Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 3 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o do sada poduzetim radnjama na realizaciji projekta 
gradnje postrojenja za termičku obradu otpada u Gradu Zagrebu, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

14. Izvješće o turizmu i turističkoj djelatnosti u Gradu Zagrebu s Prijedlogom zaključka 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Izvješće su razmotrili: Odbor za gospodarski razvoj, kao matično radno tijelo i 
nadležna radna tijela: 

- Odbor za kulturu, 

- Odbor za obrazovanje i šport 

- Odbor za zdravstvo koji je predložio dopunu Izvješća i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 

Izvješću Odbora za gospodarski razvoj priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Prijedlog Odbora za zdravstvo dostavljen je Gradskom poglavarstvu. 

Gradsko poglavarstvo utvrdilo je Prijedlog dopune Izvješća, koji su gradski zastupnici 
primili. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise smatra da je Izvješće s Prijedlogom dopune 
podneseno u skladu sa Zaključkom što ga je Gradska skupština Grada Zagreba donijela na 17. 
sjednici, 28. rujna 2006.  

 

Izvješća Odbora gradski su zastupnici primili. 
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Gospođa Davorka Pejnović, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo, 
obrazlaže Izvješće. 

 

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

 

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

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o turizmu i turističkoj djelatnosti u Gradu Zagrebu,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

15. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada 
Zagreba 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimira Nazora 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao nadležno radno tijelo. 
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Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi  

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Vladimira Nazora,  

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 

 

 

17. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Špansko" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao nadležno radno tijelo. 

 

Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Špansko",  

 

u predloženom tekstu. 

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

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Vrapče",  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

19. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Matka Laginje 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Matka Laginje,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

20. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Dragutina Kušlana 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Dragutina Kušlana,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

21. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Gustava Krkleca 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Gustava Krkleca,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

22. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. gimnazije 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora IV. gimnazije,  
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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23. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XVI. 
gimnazije 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XVI. gimnazije,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

24. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama 
Statuta Osnovne škole Augusta Cesarca  

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole 
Augusta Cesarca, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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25. Prijedlog zaključka (u vezi s projektom nastave u jednoj smjeni za osnovne škole) 

 

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HNS-a. 

 

Prijedlog je dostavljen na mišljenje Gradskom poglavarstvu. Gradsko poglavarstvo je 
donijelo Zaključak o davanju mišljenja o Prijedlogu. Zaključak su gradski zastupnici primili. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo. 

 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Morana Paliković Gruden, Jozo Radoš, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i 
mr.sc. Miroslav Rožić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 23 "protiv") ne prihvaća Prijedlog 
zaključka (u vezi s projektom nastave u jednoj smjeni za osnovne škole), što ga je predložio 
Klub gradskih zastupnika HNS-a. 

 

 

26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Milana Sachsa 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (26 "za") donosi  

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Milana Sachsa,  

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 
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27. a) Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Savica" 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 
"Savica" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se zajedno raspravlja. 

 

ad. a) Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi  

 

RJEŠENJE 

o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića "Savica",  

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 

 

 

ad. b) Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Savica",  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

28. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
starije i nemoćne osobe "Park" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 
"Park",  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

29. Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru članova Školskog odbora Ugostiteljsko-
turističkog učilišta 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru članova Školskog odbora Ugostiteljsko-turističkog učilišta,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

30. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za 
djecu i odrasle - žrtve obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma za djecu i odrasle - žrtve 
obiteljskog nasilja "Duga - Zagreb",  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

31. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Geodetske 
tehničke škole 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Geodetske tehničke škole,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

32. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića 
"Leptir" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (27 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Leptir",  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

33. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I. tehničke 
škole Tesla 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi  

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora I. tehničke škole Tesla,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

   

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
najavljuje da će sljedeća sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba biti sazvana za 21. 
prosinca 2006. i zaključuje 18. sjednicu u 20,00 sati. 

 
KLASA: 021-05/06-01/23 
URBROJ: 251-01-02-06- 
Zagreb, 29. studenoga 2006. 
 

 
TAJNICA 

GRADSKE SKUPŠTINE 
 

Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur. 

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac 
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