
 
 
 
 
 
 
 

ZAPISNIK 
22. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

15. ožujka 2007. 



 
ZAPISNIK 

22. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 15. ožujka 2007. u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 05 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; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; 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; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; 
Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić 
Vukičević; Josip Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; 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. Jasmina Havranek; 
dr.sc. Ivo Josipović i Ivan Obad. 

 

Nenazočni gradski zastupnici: Boris Mikšić 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; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; 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. 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 ureda za poljoprivredu i šumarstvo; 
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Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu 
Grada; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje; Nevenka Krznarić - 
pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; 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; Tihomir Tonković - zamjenik 
pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; Zdravka Ramljak - zamjenica 
pročelnice Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; 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; Stjepan Vuglek - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Sesvete; Zagrebački holding d.o.o.: Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Franjo Žulj - 
voditelj Podružnice Autobusni kolodvor Zagreb; Ivica Knežević - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Čistoća; Gordana Pokrajčić - zamjenjuje voditelja Podružnice Upravljanje 
športskim objektima Zagreb; Ljerka Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško 
Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo; Anita Brajković - 
zamjenjuje voditelja Podružnice Tehnološki park Zagreb; Marinka Vranjković - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Zlatko Šunić - zamjenjuje voditelja Podružnice 
"Vladimir Nazor"; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; 
Srebrenka Simona Turković - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebparking; Ante Iličić - 
voditelj Podružnice Zagrebačka veletržnica; Slobodan Gracin - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Zagrebačke ceste; Zdravko Vac - voditelj Podružnice ZGOS; Radmila Mihaljević 
- zamjenjuje voditelja Podružnice Zrinjevac; Miljenko Bartulović - zamjenjuje direktora 
Vodoprivrede Zagreb d.d.; Boško Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Kemal 
Bukvić - predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine; dr.sc. Veselin Simović - 
predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine; Jaromil Kubiček - tajnik Vijeća češke 
nacionalne manjine; Raman Fazlievski - zamjenik predsjednika Vijeća romske nacionalne 
manjine; Slavko Burda - predstavnik ukrajinske nacionalne manjine; Mladen Stević - HGK, 
Komora Zagreb; Alen Lochert - potpredsjednik Gradskog vijeća HSLS-a; Darko Majstorović 
- načelnik Odjela za javni red Policijske uprave zagrebačke; Vinko Zrinščak - predstavnik 
Udruge slijepih Zagreb; Boris Rutar - predstavnik Društva invalida cerebralne i dječje 
paralize; Branko Bizjak - predstavnik Društva distrofičara Zagreb; Marija Topić - 
predstavnica Udruge invalida rada; Zrinka Minčir-Sabolčec - predstavnica Udruge za sindrom 
Down i Viktor Hrženjak - predstavnik Društva osoba oboljelih od multiple skleroze Grada 



- 3 - 

Zagreba; Ivan Pandža, Vidak Jelić i Renato Šelj - predstavnici Zajednice udruga HVIDR-e 
Grada Zagreba i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da su sjednici nazočna 42 (naknadno je evidentirana nazočnost 46) od ukupno  
51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

 

Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici dr.sc. Jasmina Havranek, Ivan 
Obad i dr.sc. Ivo Josipović te Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje 
obrazovanja, kulture i športa, Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i 
pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje a na sjednici ga 
zamjenjuje gospođa Višnja Fortuna, Mate Kraljević, voditelj Podružnice Zagrebparking 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. a na sjednici ga zamjenjuje Srebrenka Simona Turković, 
Jadranko Robić, voditelj Podružnice Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačkog holdinga d.o.o. a 
na sjednici ga zamjenjuje Danica Lisičar.  

Zakašnjenje je najavio gradski zastupnik mr.sc. Neven Mimica. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara 22. sjednicu. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 21. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 7. veljače 2007. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava da ju je gradski zastupnik gospodin Žarko Delač 26. veljače 2007. obavijestio da 
više nije nezavisni gradski zastupnik u Gradskoj skupštini te da će od 1. ožujka 2007. dužnost 
gradskog zastupnika obavljati kao gradski zastupnik Hrvatske stranke umirovljenika. 

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSU-a gospodin Dragutin Štiglić obavijestio 
ju je da je gradski zastupnik gospodin Žarko Delač od 1. ožujka 2007. član Kluba gradskih 
zastupnika HSU-a. 

 

Gradski su zastupnici primili: 

- uz poziv za sjednicu od 2. ožujka 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela,  

- uz dopis od 7. ožujka 2007. izmjenu redoslijeda predloženih točaka, amandman Gradskog 
poglavarstva za točku 5., prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda, novi prijedlog 
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dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela, odgovore na pitanja i prijedloge, 
pregled postavljenih pitanja i prijedloga te pregled dostavljenih materijala,  

- uz dopis od 13. ožujka 2007. izvješća radnih tijela, prijedloge zaključaka za točke od 21. 
do 23., zapisnik 21. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba od 7. veljače 2007. i novi 
pregled dostavljenih materijala,  

- uz dopis od 15. ožujka 2007. danas na klupe za točku 4. izmjene i dopune predlagatelja i 
tekst Prijedloga u koji su ugrađene te izmjene i dopune, mišljenja Gradskog poglavarstva 
za točke 9. i 10. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća  
 

Dnevni red  
 

1. Prijedlog odluke o određivanju Dana branitelja Grada Zagreba 
 
2. Izvješće o provedbi mjera u 2006. iz Zagrebačke strategije jedinstvene politike za 

osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006.  
 

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

snagu nakon donošenja Izvješća 
b) Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje 

stanja u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 
 

4. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2007.  
 

5. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 
 

6. Prijedlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 
 

7. Prijedlog odluke o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih 
građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima 
 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 
 

9. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za popis birača 
 
10. Prijedlog odluke o prihvaćanju projekta "Školsko mlijeko" za učenike od prvog do 

četvrtog razreda osnovnih škola na području Grada Zagreba 
 

11. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osiguravanju i raspoređivanju 
sredstava za rad nezavisnih gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada 
Zagreba 
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12. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Stručno-znanstvenim 

skupom "Šport i rekreacija u Zagrebu zimi - pogled sa Sljemena" 
 
13. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad proslavom 60. obljetnice 

postojanja i rada Osnovne škole Izidora Kršnjavoga 
 

14. Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zaštiti izvorišta za 
2006. 

 
15. Prijedlog zaključka o dodjeli sedam koncesija za obavljanje dimnjačarske službe na 

dimnjačarskim područjima 
 

16. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje 

 
17. a) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Savica" 

b) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Medveščak" 
 
18. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća Svjetskog festivala 

animiranog filma u Gradu Zagrebu 
 
19. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne 

škole Luka  
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Pavleka Miškine 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke 

i industrijske graditeljske škole 
 

20. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Radost" 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 
vrtića "Poletarac" 

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

21. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Doma zdravlja Zagreb - Centar 

b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Doma zdravlja Zagreb - Zapad 

c) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" 

d) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 

e) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago 
Čop 

f) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za bolesti dišnog sustava 

g) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba 



- 6 - 

h) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske 
bolnice Vrapče 

i) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 

j) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 

k) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice 
za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 

l) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Dječje bolnice Srebrnjak 

m) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb 

n) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Doma zdravlja Zagreb - Istok 

o) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Specijalne bolnice za plućne bolesti 

p) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

r) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Stomatološke poliklinike Zagreb 

 
22. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Maksimir 
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Medveščak Zagreb 
c) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Sveta Ana Zagreb 
d) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti 

Josip Zagreb 
e) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Trešnjevka Zagreb 
f) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

"Centar" 
g) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Dubrava – Zagreb 
h) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Ksaver 
i) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Peščenica 
j) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Trnje 
k) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

"Park" 
  
23. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti 
 
 

Gradskim zastupnicima podijeljen je prihvaćeni dnevni red. 
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Pitanja i prijedlozi 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da, 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 bi trebali doći na red 
nakon isteka toga vremena 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. Konstatira da su se za postavljanje pitanja i podnošenje prijedloga prijavila 24 
gradska zastupnika. 

 

Gospodin Antun Mateš postavlja pitanje i daje prijedlog Gradonačelniku Grada 
Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s grafitima za izradu kojih u Zagrebu djeluju 
radionice i tzv. "grafiteri" dobivaju priznanja i medijski prostor dok se to u zapadnom svijetu 
smatra kaznenim djelom. Pita zbog čega se godišnje troši 1.500.000,00 kn za uklanjanje te 
"najveće umjetnosti" 20. stoljeća i predlaže da se stane s obnovom fasada dok se ne riješi 
status tog destruktivnog egzbicionizma.  

Prikazuje na platnu fotografije grafita po fasadama. 

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

Gospodin Antun Mateš dodatno objašnjava pitanje i prijedlog. 

Na upit predsjednice u čemu se sastoji daljnje objašnjenje za koje ima pravo dobiti 
riječ Antun Mateš odgovara da ne traži daljnje objašnjenje već je dodatno objasnio pitanje. 

 

Gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 
Bandiću, budući je u međuvremenu postao "zmaj" da konačno tako počne i postupati i uvede 
red te spriječi da jedna afera nasljeđuje drugu, jedan slučaj za drugim, od sjednice do sjednice 
Gradske skupštine. 

Postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi sa 
Sveučilišnom bolnicom i izjavom gospodina Marina Simunića, njezina likvidacijskog 
upravitelja, hoće li se građanima Grada Zagreba objasniti kakva je situacija u vezi s 
Bolnicom, za što je novac utrošen i jesu li točni podaci o kojima govori likvidacijski 
upravitelj.  
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog 
te najavljuje da će odgovor na pitanje u pisanom obliku dati gospodin Marin Simunić, 
likvidacijski upravitelj Sveučilišne bolnice.  

Gospodin Pero Kovačević raspravlja u vezi s pitanjem. 

Na upozorenje predsjednice da po Poslovniku ima pravo tražiti daljnje objašnjenje 
Pero Kovačević odgovara da mu je poznato na što ima pravo. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac moli 
gradske zastupnike da vode računa o tome da sada mogu postavljati pitanja i davati prijedlozi, 
a ne raspravljati.  

 

Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
koji bi to povijesni razlozi trebali biti da se promijeni pročelnik koji ne radi dobro? Što bi 
učinio da mu je u pobjedničkom timu netko tko zlostavlja obitelj, tko ne plaća alimentaciju za 
svoju djecu, tko prijeti svojim zaposlenicima, što bi učinio da mu je na čelu Holdinga i član 
Poglavarstva netko tko je povezan s tvrtkama koje na javnim natječajima pobjeđuju i 
povoljno kupuju zemljišta u vlasništvu gradskih poduzeća, da se u Holdingu bez natječaja 
zapošljavaju propali političari, a kao stručni suradnici mesari i ugostitelji kod kojih se pije 
kava? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

Gospođa Asja Bebić traži daljnje objašnjenje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića u vezi s radovima na uređenju odmarališta zagrebačkog Crvenog 
križa u Novom Vinodolskom koje je izvodila tvrtka Tigra građenje d.o.o. u vlasništvu 
gospodina Penave Milana i drugih Penava. Je li u srodstvu s nekim od vlasnika te tvrtke, je li 
vlasnik stana u spomenutom objektu, a ako nije je li koristio ili namjerava koristiti neki od 
novosagrađenih stanova te na temelju kojeg pravnog posla je toj tvrtki omogućeno da jednu 
zgradu odmarališta pretvori u stanove? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži daljnje objašnjenje i odgovor u 
pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
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Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića znači li njegov odgovor na pitanje u vezi s povećanjem cijena komunalnih usluga u 
emisiji "Lice nacije" da je u povećanje cijena ugrađen i socijalni program.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 

Gospođa Katarina Fuček traži u pisanom obliku daljnja objašnjenja u vezi sa 
strukturom cijena pojedinih usluga. 

Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

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

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

Gospodin Mario Zubović, dr.stom., traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika.  

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. Najavila je i dala riječ Gradonačelniku Grada Zagreba. Pregledat će se 
fonogram s tim u vezi i ako je pogriješila ispričat će se.  

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

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

 

Gospođa Danira Bilić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
o trošenju sredstava gradskih četvrti namijenjenih za "male komunalne akcije" koja se troše za 
investicije, dakle za izgradnju kapitalnih objekata, financiranje kojih nije predviđeno iz tih 
izvora, na primjer: izgradnju novoga dječjeg vrtića u Blatu, izgradnju polivalentne dvorane u 
Sigetu, završetak druge etape doma u Sv. Klari.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se u naselju 
Lanište, koje je uglavnom naseljeno hrvatskim braniteljima, izravna teren igrališta 
Nogometnog kluba Gavran koji nosi ime heroja Domovinskog rata Damira Tomljanovića 
Gavrana.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog. 
Najavljuje da će odgovor na pitanje u pisanom obliku dati gospodin Davor Jelavić, pročelnik 
Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, 
komunalne poslove i promet i gospodin Zoran Nevistić, pročelnik Službe za mjesnu 
samoupravu.  

Gospođa Danira Bilić taži daljnje objašnjenje u vezi s pitanjem i prijedlogom. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor na 
prijedlog. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić podsjeća da je na pitanje o uređenju barem jednog 
hospicija, što ga je postavio prije godinu, dobio usmeni odgovor gospodina Zvonimira 
Šostara, dr.med., člana Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje. Kako od tada ništa s tim u vezi nije učinjeno, pita 
Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića kada će se u Zagrebu riješiti 
pitanje hospicija.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da na početku 
ulice Zelengaj, gdje se nalazi bolnica za djecu s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama i 
škola Goljak a s druge strane ceste dječje igralište, postave stupići, jer se automobili parkiraju 
po pločniku a promet se ne usporava. Također predlaže da se napravi biciklistička staza od 
Britanskog trga do Radničkog dola, Zelengaja, Kraljevca.  

Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje, odgovara na pitanje. 

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

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži riječ i pojašnjava prijedlog o biciklističkoj stazi. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da gradski zastupnik gospodin Miroslav Rožić nije tražio daljnje objašnjenje, već je 
pojasnio prijedlog. 

Gospodin Tomislav Babić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u vezi s povratom stotine hektara poljoprivrednog zemljišta s kojim raspolaže 
Grad Zagreb. Moli odgovor u pisanom obliku. 

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

Gospodin Tomislav Babić traži daljnja objašnjenja u pisanom obliku. 

 

Gospodin Pero Hrgović postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u vezi s dodjelom gradskog stana za promicanje sporta osobi suprug koje 
zakupljuje cijeli kat iličkog nebodera kao poslovni prostor, koja je psa smjestila u privatni 
vrtić za pse i dr. Kada će se obaviti revizija uglednih, zaslužnih i povlaštenih građana koje 
Grad, iako "leže" na novcima, istovremeno nagrađuje novim milijunima?  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se pokrene 
šira akcija kontrole ugovora i načina trošenja sredstava koje Grad Zagreb izdvaja za sportska 
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društva. Kao primjer navodi nepravilnosti koje se događaju u Sportskom društvu Sesvete na 
što je upozoravalo i Vijeće Gradske četvrti Sesvete. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić traži od gradskog zastupnika da 
konkretizira pitanje kako bi mogao dobiti odgovor. 

Odgovara na prijedlog i najavljuje da će odgovor u pisanom obliku dati mr.sc. Mirko 
Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda. 

Gospodin Pero Hrgović traži daljnje objašnjenje u vezi s pitanjem. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponovno traži od gradskog 
zastupnika da konkretizira pitanje da bi mogao dobiti odgovor. 

 

Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića, bi li, prema njegovoj politici, poskupljenja bila manja ili veća da nije reorganizirao 
gradsku upravu i osnovao Holding? 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da pogleda 
snimku utakmica španjolskog derbija između Barcelone i Reala i derbija između Dinama i 
Hajduka, jer smatra da se milijunima iz gradskog proračuna skupo plaća relativno loš 
proizvod. Možda bi, da se to ne plaća, i poskupljenja komunalnih naknada bila manja.  

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

Gospodin Joško Morić konstatira da je govor Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića trajao šest minuta a nije mu odgovorio na pitanje.  

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
poziva Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića da odgovori na pitanje i 
produžuje vrijeme za davanje odgovora za još šest minuta.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da je u proteklih sat vremena 10 gradskih zastupnika 
postavilo pitanja i dobilo odgovore, a prijavljena su 24. Moli gradske zastupnike da se 
pridržavaju odredaba Poslovnika.  

Obavještava da je pregledom fonograma ustanovljeno da je dala riječ Gradonačelniku 
Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću. Citira fonografski zapis. 

Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 
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Gospodin dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom, predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću, nakon što povjerenstvo na čijem je on čelu prikupi sve podatke u 
vezi sa Sveučilišnom bolnicom, da se to pitanje uvrsti u dnevni red sjednice Skupštine ili o 
tome održi tematska sjednica. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara i najavljuje da će 
izvješće nadležnih gradskih upravnih tijela biti pripremljeno za jednu od sljedećih sjednica 
Gradske skupštine Grada Zagreba prije ljeta. 

 

Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića tko je dopustio rušenje platana na Tuškancu u ožujku 2001. te u jesen 2006. prilikom 
gradnje javne garaže, kakva je sudbina preostalog zelenila s obzirom na izgradnju javne 
garaže na Tuškancu te hoće li Grad Zagreb, koji je poznat po zelenilu u svom središtu, 
izgubiti tu predivnu karakteristiku zbog interesa pojedinaca i biznisa?  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Žarko Delač pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, u vezi s postavljanjem plakata i devastiranjem 
autobusnih i tramvajskih stanica, stupova rasvjete, semafora, ormarića itd. te što Gradski ured 
poduzima da Zagreb postane bijeli grad i da se spriječi devastiranje i narušavanje okoliša. Na 
platnu prikazuje fotografije postavljenih plakata. 

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

 

Gospodin Petar Kuzele pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet, u vezi s olupinama, napuštenim vozilima na 
području Grada Zagreba te može li policija preko ureda za registraciju vozila utvrditi 
vlasnika, ustrojiti evidenciju napuštenih vozila i sankcionirati nemar.  

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

 

Gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med., pita gospodina Ivicu Fanjeka, pročelnika 
Gradskog zavoda za prostorno uređenje, kada će se pristupiti izmjeni Prostornog plana Grada 
Zagreba kojom bi se u naseljima na rubnim ruralnim dijelovima Županije i Grada Zagreba 
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omogućila adaptacija i gradnja gospodarskih objekata u funkciji održive tržišne i okolišno 
prihvatljive poljoprivredne proizvodnje. 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje odgovara. 

 

Gospodin Mišo Zorenić postavlja pitanje Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba u 
vezi s 48 parkirališnih mjesta rezerviranih za Narodnu banku Hrvatske u Ulici Franje 
Račkoga, zbog kojih je okolnim stanarima onemogućeno parkiranje. Predlaže da se provede 
revizija postojeće situacije tako da većina parkirnih mjesta u toj ulici bude dostupna javnoj 
upotrebi, tj. građanima koji tamo stanuju. Traži odgovor u pisanom obliku. 

 

Gospodin mr.sc. Josip Kereta postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću kako se namjeravaju utrošiti sredstva u iznosu od dvadesetak 
milijuna kuna koja su u Proračunu Grada Zagreba bila planirana za potrebe zimske službe te 
mogu li se neka poskupljenja cijena komunalnih usluga odgoditi s obzirom na te uštede. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 

Gospodin Ivan Friščić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u vezi s problemima opskrbe pitkom vodom i odvodnjom koje imaju 
stanovnici sjevernog dijela Gradske četvrti Gornja Dubrava i može li im se pomoći da po 
subvencioniranoj cijeni od 75 kuna dobivaju pitku vodu dok se ne izgradi mreža vodovoda i 
odvodnje. Moli odgovor i u pisanom obliku. 

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

Gospodin Ivan Friščić traži daljnje objašnjenje. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 

 

Gospodin Zdravko Juć pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
i gospodina Slobodana Ljubičića, predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o., koliko je 
do sada ugovoreno zgrada, odnosno stanova, prema modelu zagrebačke stanogradnje u 
Jelkovcu, koliko ima izvođača, kada se planiraju prva useljenja te kako teče prodaja, odnosno 
anketa u vezi s kupnjom stanova na sesvetskom području?  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se pokrene 
inicijativa da se imenom nedavno preminulog akademika i humanista gospodina Ivana Supeka 
imenuje ulica u Zagrebu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje. 



- 14 - 

Prijedlog podupire, ali napominje da ga treba uputiti Odboru za imenovanje naselja, 
ulica i trgova.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje pitanja i prijedloge.  

Daje stanku u trajanju od 10 minuta. 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

 
1. Prijedlog odluke o određivanju Dana branitelja Grada Zagreba 
 

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 s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

  

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

 

U raspravi sudjeluju Asja Bebić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), 
Davor Bernardić (replika), Pero Kovačević (povreda Poslovnika), Asja Bebić (neslaganje s 
replikom), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Morana Paliković 
Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero Kovačević (replika), Morana 
Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Joško Morić, Zdravko Juć, Katarina Fuček, Davor 
Bernardić (replika), Pero Kovačević (replika) i Katarina Fuček (neslaganje s replikom). 

 

Gradska skupština većinom glasova (33 "za", 5 "protiv" i 3 "suzdržana") donosi 

 

ODLUKU 

o određivanju Dana branitelja Grada Zagreba 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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2. Izvješće o provedbi mjera u 2006. iz Zagrebačke strategije jedinstvene politike za 

osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006.  
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Izvješću je priložen Prijedlog 

zaključka. 

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

radna tijela:  

- Odbor za gospodarski razvoj,  

- Odbor za komunalno gospodarstvo,  

- Odbor za zdravstvo,  

- Odbor za obrazovanje i šport,  

- Odbor za kulturu,  

- Odbor za mladež,  

- Odbor za mjesnu samoupravu,  

- Odbor za nacionalne manjine,  

- Gradska koordinacija za ljudska prava i  

- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnicu primili. 

 

Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Izvješće. 

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero Kovačević 
(replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Margareta Mađerić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Iva Prpić (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Joško Morić, Josip Petrač, Morana Paliković Gruden, 
Danira Bilić i Petar Kuzele. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja daje 
završnu riječ. 

 
Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 5 "suzdržanih") donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera iz Zagrebačke strategije u 2006., 
 

u predloženom tekstu. 
 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 
3. a) Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 

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

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

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 
Prijedlog zaključka o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u 
prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. Amandmani postaju sastavnim dijelom 
Prijedloga. 

 

Izvješće i 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 matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnicu primili. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se oba akta zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja. 
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Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže 
Izvješće i Prijedlog zaključka. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), 
Dario Čović (u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a), Pero Kovačević (replika). 

Predsjednica pita Peru Kovačevića u čemu se sastoji replika, pa ga nakon njegova 
odgovora upozorava u vezi s replikom, na što zastupnik objašnjava u čemu se sastoji replika.  

 

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

 

Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

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

 

U raspravi sudjeluju: Joško Morić i Morana Paliković Gruden.  

Predsjednica upozorava gradsku zastupnicu Moranu Paliković Gruden na kršenje 
Poslovnika. 

U raspravi dalje sudjeluje Ladislava Soldat (ispravak netočnog navoda). 

 

Predsjednica pita Ladislavu Soldat u čemu se sastoji ispravak netočnog navoda, a 
nakon njezinog odgovora predsjednica konstatira da se ne radi o ispravku netočnog navoda. 

 

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (neslaganje s ispravkom 
netočnog navoda), Stipe Tojčić i Ivica Miočić Stošić. 

 

Gospodin mr.sc. Slavko Dakić, pročelnik Gradskog ureda za strategijsko planiranje i 
razvoj Grada, traži i dobiva riječ. 

 

Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime 
predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 8 "protiv" i 5 "suzdržanih") prihvaća 

 

IZVJEŠĆE 

o stanju u prostoru Grada Zagreba - analizu dijela Izvješća po obvezama iz  

prostornih planova koji su stupili na snagu nakon donošenja Izvješća, 

u predloženom tekstu.  

Izvješće se prilaže zapisniku. 

 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za", 8 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o izmjenama i dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru  

Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009., 

 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku u trajanju od pola sata. 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

 
4. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2007. 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je predložilo i Zaključak o 
izmjenama i dopunama Prijedloga programa.  

Zaključak i tekst Prijedloga u koji su ugrađene izmjene i dopune radi lakšeg praćenja 
gradski su zastupnici primili. 
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Prijedlog su razmotrili: Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo i 
nadležna radna tijela:  

- Odbor za prostorno uređenje,  

- Odbor za zaštitu okoliša,  

- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu i  

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnicu 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: Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 

HSLS-a), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Ivan Šikić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika SDP-a), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime u ime Kluba gradskih zastupnika 
HSP-a), Joško Morić, Pero Kovačević, mr.sc. Josip Kereta, Ivica Miočić Stošić,  
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Stipe Tojčić i Morana Paliković Gruden. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja daje 

završnu riječ. 
 
Morana Paliković Gruden ispravlja netočan navod. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom 

netočnog navoda. 

Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 15 "protiv") donosi 
 

PROGRAM 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2007., 
 

s izmjenama i dopunama predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 



- 20 - 

 
5. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo Amandman na 
Prijedlog odluke.  

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

- Odbor za komunalno gospodarstvo i  

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  

 

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: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), mr.sc. Josip 
Kereta (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Ivica Miočić Stošić, Katarina 
Fuček i mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain koja želi podnijeti amandmane na Prijedlog odluke. 

 

Amandmani su podijeljeni gradskim zastupnicima.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić izjašnjava se o amandmanima i 
daje završnu riječ u ime predlagatelja. 

 

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

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 
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Gospodin Ivica Miočić Stošić ispravlja netočan navod. 

 

Mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočan navod. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravcima 
netočnih navoda te daje završnu riječ u ime predlagatelja. 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv", 10 "za" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
da mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain podnese amandmane na Prijedlog odluke. 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 9 "protiv") donosi 
 

ODLUKU  
o komunalnom doprinosu, 

 
s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 
6. Prijedlog odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  

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

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela. 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  

 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a) i 
Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja daje 
završnu riječ. 

 

Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočan navod. 

 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za", 2 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 

 
ODLUKU 

o radnom vremenu ugostiteljskih objekata 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 
7. Prijedlog odluke o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih 

građana Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  

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

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela. 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 

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

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, u ime predlagatelja, daje 
završnu riječ. 
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Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o sudjelovanju nezaposlenih hrvatskih branitelja i nezaposlenih građana  

Grada Zagreba u javnim radnim aktivnostima 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 
 

8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  

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

Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnoga radnog tijela. 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnicu primili.  

 

U raspravi sudjeluje Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a). 
Želi podnijeti amandman u ime Kluba. 

 

Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport, u ime predlagatelja očituje se o amandmanu. 

 

Gospođa Danira Bilić ispravlja netočni navod. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja 
i predlaže da se Prijedlog odluke prihvati u predloženom tekstu. 
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Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja izjašnjava 
se da ne prihvaća amandman se o tome da nije potrebno podnositi amandman. 

 

Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika te ispravlja 
netočan navod.  

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

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ne slaže se s ispravkom 
netočnog navoda. 

 

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

 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

Gospođa Katarina Fuček, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, 
obrazlaže razloge za stanku i obavještava da će sada gradski zastupnici članovi Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a napustiti sjednicu.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.  

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić, predsjednik Kluba gradskih zastupnika HSP-a, 
obrazlaže razloge za stanku.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime predlagatelja.  

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "protiv" i 2 "za") ne prihvaća da gradska 
zastupnica Danira Bilić podnese amandman na Prijedlog odluke. 
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Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 2 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjeni Odluke o Stipendiji Grada Zagreba 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
 
9. Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za popis birača 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  
 

Gradsko poglavarstvo dalo je mišljenje o Prijedlogu, koje su gradski zastupnici 
primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju Povjerenstva za popis birača 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 
 
10.  Prijedlog odluke o prihvaćanju projekta "Školsko mlijeko" za učenike od prvog do 

četvrtog razreda osnovnih škola na području Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Klub gradskih zastupnika HNS-a.  

Gradsko poglavarstvo razmotrilo je Prijedlog i Zaključkom dalo mišljenje koje su 
gradski zastupnici primili.  

Prijedlog su razmotrili:  

- Odbor za obrazovanje i šport, kao matično radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za zdravstvo i 
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- Odbor za socijalnu skrb. 

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  

 

Gospođa Morana Paliković Gruden, izvjestiteljica u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a, obrazlaže Prijedlog. 

 

Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport, obrazlaže mišljenje Gradskog poglavarstva. 

 

U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a).  

 

Gospođa Ladislava Soldat traži i dobiva riječ za repliku. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradsku zastupnicu da se nije radilo o replici.  

 

Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport, uzima riječ u ime Gradskog poglavarstva. 

 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain traži i dobiva riječ za repliku.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime Gradskog 
poglavarstva. 

 

U raspravi sudjeluje Stipe Tojčić. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime Gradskog 
poglavarstva. 
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Gospođa Morana Paliković Gruden, predsjednica Kluba gradskih zastupnika HNS-a, 
daje završnu riječ u ime predlagatelja. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime Gradskog 
poglavarstva i najavljuje da će za iduću sjednicu Gradske skupštine biti pripremljeni podaci o 
pretiloj djeci u osnovnim školama.  

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

Na pitanje predsjednice u čemu se sastojala povreda Poslovnika, mr.sc. Alenka Košiša 
Čičin-Šain odgovara a predsjednica konstatira da nije bilo povrede Poslovnika.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uzima riječ u ime Gradskog 
poglavarstva. 

 

Gradska skupština većinom glasova (27 "protiv" i 2 "za") ne prihvaća Prijedlog odluke 
o prihvaćanju projekta "Školsko mlijeko" za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovnih 
škola na području Grada Zagreba. 

 
11.  Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Odluke o osiguravanju i raspoređivanju 

sredstava za rad nezavisnih gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada 
Zagreba 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

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

Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 
 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

ODLUKU 

o stavljanju izvan snage Odluke o osiguravanju i raspoređivanju sredstava za rad 
nezavisnih gradskih zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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12.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Stručno-znanstvenim 

skupom "Šport i rekreacija u Zagrebu zimi - pogled sa Sljemena" 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad Stručno-znanstvenim skupom "Šport i rekreacija u 
Zagrebu zimi - pogled sa Sljemena", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 
13.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad proslavom 60. obljetnice 

postojanja i rada Osnovne škole Izidora Kršnjavoga 
 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju pokroviteljstva nad proslavom 60. obljetnice postojanja i rada Osnovne 
škole Izidora Kršnjavoga, 

 
u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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14.  Izvješće o radu Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zaštiti izvorišta za 

2006. 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Izvješću je priložen Prijedlog 
zaključka. 

 

Prijedlog je razmotrio 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 nadležnoga 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. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Stručnog povjerenstva za pripremu odluka o zaštiti 
izvorišta za 2006., 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 
15.  Prijedlog zaključka o dodjeli sedam koncesija za obavljanje dimnjačarske službe na 

dimnjačarskim područjima 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 

Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, kao matično radno tijelo. 

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

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  
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Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o dodjeli sedam koncesija za obavljanje dimnjačarske službe na dimnjačarskim 
područjima, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
16.  a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj 

 b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  

 

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

ad. a) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj, 
 
u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ad. b) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za prostorno uređenje, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Zahvaljuje gospođi Vesni Majher na dosadašnjem radu u Odboru za prostorno uređenje i 
želi gospođi Ladislavi Soldat puno uspjeha u radu u Odboru za prostorno uređenje. 
 
 
17.  a) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Savica" 

b) Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Medveščak" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.  

 

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

Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

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

ad. a) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Savica", 
u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 

 

ad. b) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Medveščak", 
u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 
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18.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Vijeća Svjetskog festivala 

animiranog filma u Gradu Zagrebu 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Vijeća Svjetskog festivala animiranog filma u Gradu 
Zagrebu, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 
19. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne 

škole Luka 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Pavleka Miškine 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke 

i industrijske graditeljske škole 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

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

 

ad. a) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. osnovne škole Luka, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad. b) Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Pavleka Miškine, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ad. c) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke i industrijske 

graditeljske škole, 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 
20. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Radost" 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Poletarac" 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za djecu i 

odrasle-žrtve obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

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

 

ad. a) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

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

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad. b) Gradska skupština jednoglasno donosi 
 

ZAKLJUČAK 

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

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ad. c) Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

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

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
21. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Doma zdravlja Zagreb - Centar 
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Doma zdravlja Zagreb - Zapad 
c) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta 

Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" 
d) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju 
e) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago 
Čop 

f) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za bolesti dišnog sustava 

g) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba 

h) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske 
bolnice Vrapče 

i) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan" 

j) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež 

k) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Specijalne bolnice 
za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama 

l) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Dječje bolnice Srebrnjak 

m) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb 
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n) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Doma zdravlja Zagreb - Istok 

o) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Specijalne bolnice za plućne bolesti 

p) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući 

r) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Stomatološke poliklinike Zagreb 

 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

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

Na prijedlog gradskih zastupnika i uz mišljenje predsjednika Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise da se to može, predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje. 

 

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

 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Doma zdravlja Zagreb - Centar, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Doma zdravlja Zagreb - Zapad, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta  

Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG", 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

zaključka o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 
 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama  

Statuta Poliklinike za bolesti dišnog sustava, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Statuta Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Psihijatrijske bolnice Vrapče, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama  

Statuta Psihijatrijske bolnice "Sveti Ivan", 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta  

Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Dječje bolnice Srebrnjak, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Zagreb, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma zdravlja Zagreb - 
Istok, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Specijalne bolnice za plućne bolesti, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta  

Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Stomatološke poliklinike Zagreb, 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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22. a) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Maksimir 
b) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Medveščak Zagreb 
c) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta 

Ana Zagreb 
d) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti 

Josip Zagreb 
e) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Trešnjevka Zagreb 
f) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

"Centar" 
g) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Dubrava – Zagreb 
h) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Ksaver 
i) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

Peščenica 
j) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje 
k) Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe 

"Park" 
 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

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

Predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje. 

 

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

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Maksimir, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Medveščak Zagreb, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveta Ana Zagreb, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Sveti Josip Zagreb, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe „Centar“, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Dubrava – Zagreb, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Ksaver, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Peščenica, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Trnje, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe "Park", 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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23.  Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Muzeja suvremene umjetnosti 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 

 

Gradska skupština jednoglasno donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta muzeja 
suvremene umjetnosti, 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

   

 

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

zaključuje 22. sjednicu u 19,14 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/11 
URBROJ: 251-01-04-07-10 
Zagreb, 15. ožujka 2007. 
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