
 ZAPISNIK 
21. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

7. veljače 2007. 



 

ZAPISNIK 
21. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 7. veljače  2006. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 06 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; Katarina Fuček; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; 
Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; 
Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero 
Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Antun Mateš; Jurica Meić; 
Boris Mikšić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; Joško Morić; Ivan 
Obad; Morana Paliković Gruden; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Igor 
Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ladislava Soldat, Ivan Šikić; Dragutin Štiglić; Dragutin 
Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr.sc. Mirando Mrsić, 
dr.med. i Jelena Pavičić Vukičević. 

 

Nenazočni gradski zastupnici: Jozo Radoš i Davor Šuker. 

 

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; 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 Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Greta Augustinović Pavičić - 
tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva 
Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; 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; Ivica Fanjek - 
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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; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice 
Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Zdravka Ramljak - zamjenica pročelnice 
Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Stjepan Škrapec - zamjenik 
pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Donja Dubrava; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji 
grad; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; 
Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; 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; Andreja 
Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Stjepan Vuglek - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Sesvete; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; 
Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Zagrebački holding d.o.o.: Janislav 
Šaban - voditelj Podružnice AGM; Franjo Žulj - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor 
Zagreb; Joso Bićanić - voditelj Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice 
Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno komunalno 
gospodarstvo; Lidija Čilić - zamjenjuje voditelja Podružnice Tehnološki park Zagreb; Danica 
Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Ante Iličić - voditelj 
Podružnice Zagrebačka veletržnica; Slobodan Gracin - zamjenjuje voditelja Podružnice 
Zagrebačke ceste; Zlatko Milanović - zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS; Igor Toljan - 
voditelj Podružnice Zrinjevac; Slobodan Jeličić - direktor Vodoprivrede Zagreb d.d.; Boško 
Matković - direktor Zračne luke Zagreb 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; Kemal Bukvić - predsjednik 
Vijeća bošnjačke nacionalne manjine; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske 
nacionalne manjine; Anastas Odžaklieski - predsjednik Vijeća makedonske nacionalne 
manjine; Raman Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća romske 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; Zdravko Ivandić - Savez samostalnih sindikata Hrvatske; 
Mirjana Rogić - Sindikat predškolskog odgoja; Alen Lochert - potpredsjednik Gradskog 
vijeća HSLS-a  i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine.  

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da su sjednici nazočna 43 (naknadno je evidentirana nazočnost 47) od ukupno  
51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati. 
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Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med. 
i Jelena Pavičić Vukičević te Mate Kraljević, voditelj Podružnice Zagrebparking Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara 21. sjednicu. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 20. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 21. prosinca 2006. 

 

Gradski su zastupnici primili: 

- uz poziv za sjednicu od 26. siječnja 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela,  

- uz dopis od 31. siječnja 2007. šest prijedloga za dopunu prijedloga dnevnoga reda, novi 
prijedlog dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela i pregled dostavljenih 
materijala,  

- uz dopis od 2. veljače 2007. obavijest o stavu Odbora za Statut, Poslovnik i propise prema 
kojem je predsjednica izostavila iz prijedloga dnevnoga reda predložene dopune od 31. 
siječnja 2007.  i o prijedlogu dnevnoga reda 21. sjednice, amandman za točku 2., izvješća 
radnih tijela za točke od 2. do 8., 10. i 11., prijedloge zaključaka za točke 21. i 22. i novi 
pregled dostavljenih materijala,  

- uz dopis od 6. veljače 2007. danas na klupe očitovanje Gradskog poglavarstva o 
amandmanu za točku 2., izvješća radnih tijela za točku 10., šest prijedloga za donošenje 
po hitnom postupku, izvješća radnih tijela koja su raspravljala o prijedlogu što je gradskim 
zastupnicima dostavljen kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda, ali su s 
obzirom na stav Odbora za Statut, Poslovnik i propise posebno izdvojena, odgovore na 
pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, pregled postavljenih pitanja i prijedloga i 
primljenih odgovora te novi pregled dostavljenih materijala. 

 

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

 

Gospodin mr.sc. Želimir Broz, predsjednik Mandatnog povjerenstva, obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za 
verifikaciju mandata zamjenici gradske zastupnice i Prijedlog zaključka o mirovanju i 
verifikaciji mandata gradskim zastupnicima. 
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Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju 
jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za kredit Trgovačkom društvu Zagrebački 
električni tramvaj d.o.o. 

 

Gospođa Mirjana Keleminec, u ime Odbora za izbor i imenovanja, obrazlaže 
opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja 
Koncertne direkcije Zagreb i za Prijedlog zaključka o izboru članova u Skupštinu Hrvatskog 
zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje. 

 

Gospodin Ivan Šikić, predsjednik Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o preimenovanju ulica. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanosti hitnosti za 
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće bolnice "Sveti 
Duh". 

 

Gospođa_Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

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

 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 8 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 
mandata zamjenici gradske zastupnice i Prijedlog zaključka o mirovanju i verifikaciji mandata 
gradskim zastupnicima. 

Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 1. prijedloga dnevnoga 
reda da dosadašnja točka 1. postaje točka 2. a dosadašnje točke od 1. do 6. postanu točke od 2. 
do 7.  

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 9 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Hrvatskoj banci za 
obnovu i razvoj za kredit Trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. 
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Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 8. prijedloga dnevnoga 
reda, a dosadašnje točke od 7. do 11. da budu točke od 9. do 13. 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 10 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije 
Zagreb. 

Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 14. prijedloga dnevnoga 
reda, a dosadašnje točke od 12. do 19. da budu točke od 15. do 22. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o 
preimenovanju ulica. 

Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 23., a da 
dosadašnja točka 20. bude podtočka a) nove točke 23. 

 

Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost 
hitnosti za Prijedlog zaključka o izboru članova u Skupštinu Hrvatskog zavoda za obvezno 
zdravstveno osiguranje. 

Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 26. prijedloga dnevnoga 
reda. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o 
razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće bolnice "Sveti Duh". 

Predsjednica predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 27. prijedloga dnevnoga 
reda. 

 

 

 

 

 

 

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 15 "protiv") prihvaća  
 

Dnevni red  
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1. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjenici gradske zastupnice i Prijedlog zaključka o mirovanju i 
verifikaciji mandata gradskim zastupnicima 
 

2. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine 
 
3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama Ljudevita Posavskog - 
Zavrtnicom - Branimirovom - Crvenog križa 

 
4. a) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 

plana uređenja dijela područja uz Jadransku aveniju 
b) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja Podbrežja 
c) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja Remetinec - Lanište - Blato 
d) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja zone mješovite namjene zapadno od Zagrebačkog velesajma 
e) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja "Središće - zapad" 
 

5. Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili 
projekte udruga za zaštitu životinja 

 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnoj preventivnoj 

deratizaciji na području Grada Zagreba  
 
7. a) Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Istok 

b) Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar 
c) Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad 

 
8. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Hrvatskoj banci za 

obnovu i razvoj za kredit Trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. 
 

9. Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na 
području Grada Zagreba u 2006. 

 
10. Prijedlog zaključka o podizanju spomen-obilježja "Bošnjacima braniteljima 

Hrvatske" i gradnji spomen-parka 
 
11. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske 

baštine 2007. 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad XX. hrvatskim skupom 
kemičara i kemijskih inženjera 

 
12. Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje 

poljoprivrednog zemljišta 
 
13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Markuševec" 
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14. Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije 

Zagreb 
 

15. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u 
Zagrebu 
 

16. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora XII. 
gimnazije 

 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 

odgoj i obrazovanje "Goljak" 
 

18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
škole Mladost 

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

škole Savski gaj 
 

20. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 
glazbene škole Ivana Zajca 

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

škole Kustošija 
 
22. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole za balet i ritmiku 
 

23. a) Prijedlog zaključka o imenovanju putova 
b) Prijedlog zaključka o preimenovanju ulica  

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

Statuta Osnovne škole Dr. Ivan Merz 
 

25. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Knjižnica grada Zagreba 
 

26. Prijedlog zaključka o izboru članova u Skupštinu Hrvatskog zavoda za obvezno 
zdravstveno osiguranje 
 

27. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće bolnice 
"Sveti Duh" 

 
 

Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red. 
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Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
podsjeća gradske zastupnike da, sukladno članku 149. Poslovnika, postavljaju pitanja i daju 
prijedloge usmeno i u pisanom obliku. Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga 
ograničeno je na uobičajenih sat i pol, pa zastupnike, koji su se prijavili a ne dođu na red u 
tom vremenu, moli da svoja pitanja i prijedloge podnesu u pisanom obliku najkasnije do 
završetka današnje sjednice u čemu će im, ako bude potrebno, pomoći djelatnici Stručne 
službe.  

Moli gradske zastupnike da prilikom postavljanja pitanja i davanja prijedloga poštuju 
Poslovnik. Utvrđuje da se za postavljanje pitanja i podnošenje prijedloga prijavilo 19 gradskih 
zastupnika. 

 

Gospođa Asja Bebić osvrće se na odgovor Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 
Milana Bandića s prošle sjednice, na pitanje o ugovoru s Ministarstvom obitelji, branitelja i 
međugeneracijske solidarnosti, koji se odnosi na Centar za psihosocijalnu pomoć u Prečkom.  

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića u vezi s kampanjom 
plaćenih oglasa zbog tzv. transparentnog poslovanja Holdinga misli li da mediji namjerno 
pišu neistine ili da su nekompetentni prepoznati istinu te koliko građane Grada Zagreba stoji 
njegova istina nad istinom? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na osvrt u vezi s 
odgovorom i odgovara na pitanje. 

Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor u vezi s 
ugovorom za Centar za psihosocijalnu pomoć. 

Odgovara na pitanje i najavljuje da će u pisanom obliku odgovoriti Slobodan Ljubičić, 
predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga. 

 

Gospodin Davor Bernardić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića hoće li rukometna dvorana biti završena u planiranom roku i bez "rukometnog 
zakona", te tko je predložio spomenuti zakon?  

Predlaže članu Gradskog poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za prostorno 
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet 
gospodinu Davoru Jelaviću da se uspostavi centar za praćenje prometa - mjesto na kojem se 
utvrđuju neuralgične točke u gradskom prometu i nude prometna rješenja.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora na pitanje. 
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Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, odgovara na prijedlog. 

 

Gospođa Ljiljana Klašnja pita pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodina Davora 
Jelavića u vezi s parkiranjem u naselju Siget, posebno u vrijeme održavanja sajmova na 
Zagrebačkom velesajmu te razmišlja li se o sustavnom rješavanju problema u dogledno 
vrijeme? Moli odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospođa Iva Prpić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
kako je moguće, s obzirom na to da je država odvojena od crkve, da je državni službenik, u 
ovom slučaju Milan Bandić, zatražio smjenu crkvenog službenika, tj. paroha Milenka 
Popovića, u pismu što ga je uputio mitropolitu Jovanu.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića u vezi s Cvjetnim trgom, odnosno projektom uređenja određenih prostora što je 
atmosferu u gradu podgrijalo do usijanja. Nije li mu kao Gradonačelniku Zagreba važno da 
arhitektura jednog od važnijih gradskih trgova bude prilagođena prostoru sa sadržajima koji 
su kulturne i društvene namjene.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, nakon što je 
podsjetila da je i na prošloj sjednici postavila o tome pitanje, da se točno obrazloži zbog čega 
su povišene cijene komunalnih i drugih usluga u Gradu Zagrebu te da se razmotri mogućnost 
korekcija cijena komunalnih i drugih usluga u Gradu Zagrebu. 

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

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića na vrijeme za davanje 
odgovora. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić nastavlja odgovarati na pitanje. 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

Gospođa Katarina Fuček komentira odgovor na pitanje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će gradska 
zastupnica odgovor na prijedlog dobiti u pisanom obliku. Dopunjuje odgovor na pitanje. 
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Gospođa Danira Bilić predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 
Bandiću da šport u Gradu Zagrebu tretira na način na koji to područje i građani zaslužuju, pri 
tome misli na izgradnju športske infrastrukture kao temeljne pretpostavke za bavljenje 
športom svih građana koja zaslužuje planski i strateški pristup s točno utvrđenim prioritetima 
i kriterijima, a ne stihijski impulzivno improvizirajući pristup.  

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića zašto nastavlja 
tradiciju neobjektivnog informiranja građana plaćenim oglasima u kojima se informacije 
selektivno iznose te zašto se troše novci na takav način, umjesto da se sredstva usmjere, npr., 
za nabavu kontejnera i kanti za smeće u naselju Buzin koje je vodozaštitno područje. 

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

Gospođa Danira Bilić taži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

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

 

Gospodin Pero Hrgović postavlja pitanje pročelniku Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport u vezi s nepravilnostima u radu ravnatelja Osnovne škole Luka I. npr. postupak 
nabave za školsku kuhinju, troškovi reprezentacije, korištenje automobila, iznajmljivanje 
prostora u školi i dr. Moli odgovor i u pisanom obliku.  

Predlaže da Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport provede kontrolu rada svih 
škola, naravno ne odjedanput, jer spomenuti sesvetski primjer navodi na sumnju i stoga ne bi 
bilo dobro čekati novu aferu da se obavi kontrola poslovanja i u ostalim školama.  

Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport gospodin Tihomir 
Tonković odgovara na pitanje. 

Gospodin Pero Hrgović dopunjuje pitanje. 

Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport gospodin Tihomir 
Tonković dopunjuje odgovor. 

 

Gospođa Mirjana Keleminec pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića u vezi s izvještajem Državnog ureda za javnu nabavu za 2005. koliko je natječaja, tj. 
javnih nabava Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba raspisalo u 2005., koliko je bilo pritužaba 
na odabrane ponuditelje, kakva je struktura pritužbi, odnosno po kojoj su se osnovi 
ponuditelji žalili te koji su razlozi da je Državni ured za javnu nabavu udovoljio žalbama? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje da će 
gradskim zastupnicima biti dostavljen materijal koji je nakon sjednice Gradskog poglavarstva 
6. veljače ove godine predočen medijima. Također najavljuje da će podaci trgovačkih 
društava o javnim nabavama u 2005. biti predočeni javnosti i gradskim zastupnicima.  
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Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 
Milana Bandića u vezi s plaćanjem računa tzv. komunalnih režija bez naknade jednom 
uplatnicom i o radnom vremenu blagajne Gradskog stambeno-komunalnog gospodarstva.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 
u pisanom obliku odgovor gospodina Slobodana Ljubičića, predsjednika Uprave Zagrebačkog 
holdinga.  

 

Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića zaobilazi li se u Gradu Zagrebu Zakon o javnoj nabavi i hoće li se koristeći se javno-
privatnim partnerstvom također izbjegavati taj zakon? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara 

Gospođa Margareta Mađerić komentira odgovor. 

 

Gospodin Pero Kovačević postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću kao budućem Zmaju Sljemenskom u vezi s brojnim aferama i slučajevima u 
mandatu ovog poglavarstva, namjerava li se ponašati kao zmaj i konačno početi rješavati sve 
probleme, slučajeve i afere, a ne da jedna afera slijedi drugu čime se upućuje loša poruka 
građanima Grada Zagreba da se Gradsko poglavarstvo bavi samo slučajevima i aferama, i to, 
nažalost, bez konkretnih rezultata. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da mu se na ovo 
zastupničko pitanje kao što je to bilo s pitanjima u vezi sa stolnoteniskim centrom na Vrbiku i 
s Koncertnom direkcijom, konkretno odgovori, a ne da se izokreće onako kako nekome 
odgovara. 

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

 

Gospodin Ivan Friščić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
u vezi s terenom Nogometnog kluba Dubrava u Međugorskoj ulici može li se to bivše igralište 
sanirati kao što je davno obećao ili će razne žalbe i ostala dokumentacija i dalje držati u 
ladicama? Moli odgovor i u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospodin Ivan Friščić traži daljnja objašnjenja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
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Gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 

Bandića znači li to da je Grad Zagreb pred bankrotom ako nije u stanju napraviti športsku 
dvoranu u Blatu u Novom Zagrebu već se namjerava rekonstruirati stara športska dvorana 
iako to struka baš i ne podržava.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara.  

Gospodin Tomislav Babić komentira odgovor. 

 

Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
postoji li plan sanacije vodoopskrbnog sustava i namjerava li se zamijeniti cijevi od 
kancerogenih materijala? 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću, s obzirom na to 
da su nedavno povećane cijene suncobrana, štandova i vaga na svim tržnicama, da na taj način 
ne tjeraju građane u shopping centre i dodatno ne pogoduje krupnom kapitalu već da se 
povuče odluka o poskupljenju i vrate stare cijene na tržnicama kako bi na njima ostale 
"kumice" koje su zagrebačka tradicija.   

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

Gospodin Joško Morić komentira odgovore. 

 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta postavlja pitanje članu Gradskog poglavarstva i 
pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru Jelaviću u vezi s proširenjem 
Vukovarske ulice od ulice Dubrava do Branimirove, te o Vinodolskoj ulici koja bi trebala biti 
prometno regulirana kao dvosmjerna i njezin bi nastavak Sopnička trebala imati izlaz na 
Branimirovu ulicu. Moli odgovor i u pisanom obliku. 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, odgovara i najavljuje odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain postavlja pitanje Gradonačelniku Grada 
Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s novim poskupljenjem naknade za pročišćavanje 
otpadnih voda za 63,3% temeljem kojih pokazatelja i izračuna je Gradsko poglavarstvo Grada 
Zagreba donijelo takvu odluku i zbog čega nije onim gospodarskim subjektima koji u svojem 
tehnološkom postupku koriste vlastiti pročistač tehnoloških i otpadnih voda i time manje 
zagađuju vodotok rijeke Save smanjilo tarifu, ima li ugovor o koncesiji, tzv. koncesijski 
ugovor status poslovne tajne te hoće li biti objavljen u oglasu "istina" kako bi sve skupa 
postalo transparentnije? Moli odgovor i u pisanom obliku. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje odgovor u 
pisanom obliku. 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnja objašnjenja. 

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

 

Gospođa Morana Paliković Gruden podsjeća Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića da ga je, otprilike, prije tri mjeseca pitala o kupnji njegova stana i 
da je očekivala odgovor u pisanom obliku, na kojemu inzistira. 

Također podsjeća da je pitala u vezi sa štetnim ugovorom koji se odnosi na Gradsku 
kavanu. Konstatira da joj nije dovoljan usmeni odgovor jer se radi o izrazito štetnom ugovoru 
što ga je potpisao Gradonačelnik. Zanimaju je odgovori u pisanom obliku na pitanja koja 
postavlja u Skupštini. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da gradskim 
zastupnicima pošalje dostatan i detaljan materijal o poslovanju Zagrebačkog holdinga za 
prošlo vremensko razdoblje, jer ne smatra cjelovitom informacijom oglase o poslovanju 
Holdinga objavljene u novinama. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

Gospođa Morana Paliković Gruden ponavlja da želi odgovore u pisanom obliku. 

 

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. 

 

Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 
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1. Izvješće o mirovanju mandata gradskoj zastupnici s prijedlogom za verifikaciju 

mandata zamjenici gradske zastupnice i Prijedlog zaključka o mirovanju i 

verifikaciji mandata gradskim zastupnicima 

 

 

Predlagatelj je Mandatno povjerenstvo.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da je gospođa Lidija Tomić prihvatila obnašanje dužnosti koja 
je temeljem članka 6. stavka 2. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne 
i područne regionalne (samouprave) nespojiva s dužnošću člana predstavničkog tijela iste 
jedinice, te da joj mandat miruje. 

 

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

 

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

 

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

 

ZAKLJUČAK 

o mirovanju i verifikaciji mandata gradskim zastupnicima,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
poziva gradsku zastupnicu gospođu Ladislavu Soldat da položi prisegu. Čita tekst prisege. 
Nakon njenog poziva gradska zastupnica priseže. 

Predsjednica čestita gradskoj zastupnici i želi joj mnogo uspjeha u radu. 

Zahvaljuje u ime Gradske skupštine i u osobno ime gospođi Lidiji Tomić na 
dosadašnjoj suradnji i želi joj puno uspjeha u daljnjem radu. 
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2. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine  
  

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja.  
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednica Odbora Gradske 
skupštine za javna priznanja gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: Ivana Mlinar (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), Morana 
Paliković Gruden, Vesna Majher (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom) 
i Ivana Mlinar (ispravak netočnog navoda). 

 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 1 "suzdržanim") donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine,  
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
navodi da će Nagrada biti uručena 8. ožujka, u povodu Međunarodnog dana žena. Za 
svečanost uručenja gradski će zastupnici primiti pozive. 
 
 
3. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja područja omeđenog ulicama Ljudevita Posavskog - 
Zavrtnicom - Branimirovom - Crvenog križa 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

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

- Odbor za zaštitu okoliša, koji je utvrdio amandman na Konačni prijedlog odluke i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 
Amandman je dostavljen Odboru za prostorno uređenje, matičnom radnom tijelu, 

Odboru za Statut, Poslovnik i propise i Gradskom poglavarstvu. 
Amandman su gradski zastupnici primili. 
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Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njihove usklađenosti s propisima niti na podneseni amandman. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o očitovanju na Amandman na Konačni 

prijedlog kojim prihvaća amandman Odbora za zaštitu okoliša, pa Amandman postaje 
sastavni dio Prijedloga. Zaključak su gradski zastupnici primili. 

 

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

 

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), Jurica Meić, Katarina Fuček i Ivica Miočić Stošić. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime 
predlagatelja odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu riječ. 

 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 4 "protiv") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja 
omeđenog ulicama Ljudevita Posavskog - Zavrtnicom - Branimirovom - Crvenog križa, 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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4. a) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja dijela područja uz Jadransku aveniju 
b) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja Podbrežja 
c) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja Remetinec - Lanište - Blato 
d) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja zone mješovite namjene zapadno od Zagrebačkog velesajma 
e) Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog 
plana uređenja "Središće - zapad" 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

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

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

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedaba na prijedloge s osnove njihove 
usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

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

 

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

 
U raspravi sudjeluju Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a) i mr.sc. Josip Kereta. 

 

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

 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o svim 
prijedlozima. 
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Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 3 "protiv") donosi 

 
ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela 
područja uz Jadransku aveniju,  

 
u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podbrežja,  
 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Remetinec - 
Lanište - Blato,  

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone 
mješovite namjene zapadno od Zagrebačkog velesajma,  

 
u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Središće - 
zapad",   

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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5. Prijedlog odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili 
projekte udruga za zaštitu životinja 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, kao 
matično radno tijelo i nadležno radno tijelo Odbor za financije. 

 

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 

HNS-a), Pero Hrgović (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a) i Tomislav Babić. 

 

Gospodin Stjepan Škrapec, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i 
šumarstvo, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gospodin Tomislav Babić ispravlja netočan navod. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 1 "protiv") donosi 

 

ODLUKU 

o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga za 
zaštitu životinja,  

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnoj preventivnoj 
deratizaciji na području Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 

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

 

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  

 

Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog. 

 
U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden i mr.sc. Miroslav Rožić. 

 

Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području 
Grada Zagreba,  

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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7. a) Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Istok 
b) Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar 
c) Prijedlog odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedloge je razmotrio Odbor za zdravstvo, kao matično radno tijelo. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedaba na prijedloge s osnove njihove 
usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća da se zajedno glasuje o svim prijedlozima. 

 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
ODLUKU 

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Istok,  
 
u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 
ODLUKU 

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Centar,  

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 
ODLUKU 

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Zagreb - Zapad,  
 
u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 
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8. Prijedlog zaključka o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Hrvatskoj banci za 
obnovu i razvoj za kredit Trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o. 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog su razmotrili: Odbor za financije, kao matično radno tijelo i nadležno radno 
tijelo Odbor za gospodarski razvoj. 

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  

 
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, 

obrazlaže Prijedlog.  
 
U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček, Ivica Miočić Stošić, Morana Paliković Gruden, 

Joško Morić i Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 
 
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo, u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
 

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

 

ZAKLJUČAK 

o izmjenama Zaključka o davanju jamstva Hrvatskoj banci za obnovu i razvoj za kredit 
Trgovačkom društvu Zagrebački električni tramvaj d.o.o.,  

 
u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

 
 
 
 



- 23 - 

9. Izvješće o intervencijama i provođenju Plana intervencija u zaštiti okoliša na 
području Grada Zagreba u 2006. 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je predložilo zaključak. 

 

Izvješće su razmotrili Odbor za zaštitu okoliša, kao matično radno tijelo i nadležno 
radno tijelo Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu. 

 

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Izvješće s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su 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 Izvješće. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a i 
u osobno ime), Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Žarko 
Delač, Morana Paliković Gruden i Katarina Fuček. 

 

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

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik 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 (29 "za" i 4 "protiv") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

10. Prijedlog zaključka o podizanju spomen-obilježja "Bošnjacima braniteljima 
Hrvatske" i gradnji spomen-parka 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za prostorno uređenje, kao matično radno tijelo i 
nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedaba na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su 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. 

 

U raspravi sudjeluju: Žarko Delač, Iva Prpić (replika), Ivan Friščić (replika), Žarko 
Delač (neslaganje s replikom) 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, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
stavlja na glasovanje Prijedlog zaključka o podizanju spomen-obilježja "Bošnjacima 
braniteljima Hrvatske" i gradnji spomen-parka i utvrđuje da je 27 gradskih zastupnika 
glasovalo "za" a 7 je bilo suzdržanih te objavljuje da je Prijedlog prihvaćen većinom glasova. 
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Gospodin Žarko Delač traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. Moli da se ponovi 
glasovanje jer je prebrojao da je 8 gradskih zastupnika bilo suzdržano. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac moli 
gradske zastupnike koji su bili suzdržani da ponovno dignu kartone za glasovanje. 
Ustanovljuje da je 7 gradskih zastupnika bilo suzdržano. 

 

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

 

ZAKLJUČAK 

o podizanju spomen-obilježja "Bošnjacima braniteljima Hrvatske" i gradnji spomen-
parka,  

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

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

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

 

11. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske 
baštine 2007. 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad XX. hrvatskim skupom 
kemičara i kemijskih inženjera 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba i predsjednica Odbora Gradske 
skupštine za javna priznanja gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže da  se oba prijedloga 
zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja te obrazlaže prijedloge zaključaka. 
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ad. a) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad Svečanostima Pasionske baštine 2007.,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ad. b) Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad XX. hrvatskim skupom kemičara i kemijskih 
inženjera,  

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

12. Prijedlog zaključka o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje 
poljoprivrednog zemljišta 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za financije, kao matično radno tijelo i nadležno radno 
tijelo Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu. 

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedaba na Prijedlog s osnove njegove 
usklađenosti s propisima. 

 

Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 

Gospodin Stjepan Škrapec, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i 
šumarstvo, obrazlaže Prijedlog. 



- 27 - 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o utvrđivanju visine godišnje naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Markuševec" 

 
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 (30 "za") donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Markuševec",  

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 

14. Prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije 
Zagreb 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Gospođa Mirjana Keleminec, izvjestiteljica u ime Odbora za izbor i imenovanja, 

obrazlaže Prijedlog.  
 
U raspravi sudjeluje Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a). 
 
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 

kulture i športa, odgovara u ime Gradskog poglavarstva. 
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Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Koncertne direkcije Zagreb,  

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
15. Prijedlog zaključka o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u 

Zagrebu 
 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Zagrebu, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
16. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora XII. 

gimnazije 
 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

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

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora XII. gimnazije, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Točke od 17. do 22. su prijedlozi zaključaka o razrješenju i imenovanju članova 
školskih odbora. 
17. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 

odgoj i obrazovanje "Goljak" 
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

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

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

glazbene škole Ivana Zajca 
21. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Kustošija 
22. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole za balet i ritmiku 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da prijedlozi budu zajedno obrazloženi i da ih se zajedno raspravi. 

 

U raspravi sudjeluje dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan") prihvaća da se 
zajedno glasuje o svim prijedlozima. 

 

Iz klupa se čuju prigovori da se prema Poslovniku ne može zajedno glasovati o svim 
prijedlozima. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor da je o tome upravo odlučila Gradska skupština većinom glasova. 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 1  "protiv" a 1 gradski zastupnik odbio 
je glasovati) donosi 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za odgoj i obrazovanje 
"Goljak", 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mladost, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Savski gaj, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne glazbene škole Ivana Zajca, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kustošija, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole za balet i ritmiku, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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23. a) Prijedlog zaključka o imenovanju putova 

b) Prijedlog zaključka o preimenovanju ulica 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 

 

ad. a) Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o imenovanju putova, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ad. b) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o preimenovanju ulica, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

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

Statuta Osnovne škole Dr. Ivan Merz 
 

 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

U raspravi sudjeluje Žarko Delač. 

 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 1 "protiv") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Osnovne škole Dr. 
Ivan Merz, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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25. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Knjižnica grada Zagreba 

 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

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

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Knjižnica grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
26. Prijedlog zaključka o izboru članova u Skupštinu Hrvatskog zavoda za obvezno 

zdravstveno osiguranje 
 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gospođa Mirjana Keleminec, izvjestiteljica u ime Odbora za izbor i imenovanja, 
obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Morana Paliković 
Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Mirjana Keleminec (replika).  

 

Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 9 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o izboru članova u Skupštinu Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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27. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće bolnice 
"Sveti Duh" 

 
 

Predlagatelj je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i 
branitelje. 

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće bolnice "Sveti Duh", 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

   

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

zaključuje 21. sjednicu u 15,52 sati. 

 

 
 

KLASA: 021-05/07-01/3 
URBROJ: 251-01-02-07-13 
Zagreb, 7. veljače 2007. 

 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur., v.r. 

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.

 


