
ZAPISNIK 
27. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

13. rujna 2007. 



 
ZAPISNIK 

27. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 13. rujna 2007. u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 08 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 

Bilić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Igor Dragovan; Ivan 
Friščić; Katarina Fuček; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko 
Juć; Mirjana Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; 
Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Antun Mateš; Jurica Meić; 
Boris Mikšić; mr.sc. Neven Mimica; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, 
dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Josip Petrač; dr.sc. 
Jasmina Havranek; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr. med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; 
mr.sc. Miroslav Rožić; Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo 
Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Željko Brebrić i  

mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Ivica Miočić Stošić; Dragutin Štiglić 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 poslove i promet; 
Zvonimir Šostar, dr.med. - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za 
područje uprave; Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 
kulture i športa; Stjepan Stublić - član Gradskog poglavarstva za područje poljoprivrede i 
šumarstva; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje 
Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik tajnika 
Gradske skupštine Grada Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; mr. sc. 
Mirko Herak - pročelnik Gradskoga 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; Ladislav 
Prežigalo - pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo; Darko Vuletić - pročelnik Gradskog 
ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za 
imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada; Ivica Fanjek - pročelnik Gradskog zavoda za 
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prostorno uređenje; Nevenka Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske 
poslove; Doris Kažimir - pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; 
Daniela Franić - Vrban - pomoćnica pročelnika Ureda gradonačelnika; Vesna Lubin - 
pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Dragan Korolija Marinić - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; 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; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; 
Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Mario Jelić - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trnje; Zagrebački holding d.o.o.: Joso Bićanić - voditelj Podružnice Čistoća, Ljerka Ćosić - 
voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko 
stambeno-komunalno gospodarstvo; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir 
Nazor"; Mate Kraljević - voditelj Podružnice Zagrebparking; Ivan Tolić - voditelj Podružnice 
Zagrebački električni tramvaj; Zdravko Vac - voditelj Podružnice ZGOS; Igor Toljan - 
voditelj Podružnice Zrinjevac; Miljenko Bartulović direktor Vodoprivrede d.d.; Boško 
Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; 
Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Saša Grozdanić - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Tehnološki park Zagreb; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Podružnice Tržnice 
Zagreb; Gordana Pokrajčić - zamjenjuje voditelja Podružnice Upravljanje športskim 
objektima Zagreb; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; 
Ružica Hrkač - zamjenjuje ravnateljicu Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba; Luigj Daka, 
dr.med. - predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Zagreba; Hilmija Šabić - 
predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba; dr.sc. Veselin Simović - 
predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov - 
predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba; Viktor Filima - predstavnik 
ukrajinske nacionalne manjine Grada Zagreba; Osman Muratović - zamjenik predsjednika 
Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba; Irena Trauber - HGK, Komora Zagreb; 
Amelia Tomašević - direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba; Zdravko Ivandić - 
predstavnik SSSH i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da je sjednici nazočno 46 od ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština 
može pravovaljano raspravljati i odlučivati. 

 
Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Željko Brebrić i mr.sc. Alenka 

Košiša Čičin-Šain te Jadranko Robić, voditelj Podružnice Vodoopskrba i odvodnja, 
Zagrebački holding d.o.o., a na sjednici ga zamjenjuje Danica Lisičar. 

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

otvara 27. sjednicu. 
 
Gradska skupština minutom šutnje odaje počast hrabrim vatrogascima stradalima na 

Kornatu. 
 
Gradska skupština većinom glasova (40 "za") prihvaća zapisnik 26. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 19. srpnja 2007. 
 
Gradski su zastupnici primili: 

- uz poziv za sjednicu od 31. kolovoza 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 
predložene točke i rokovnik sjednica radnih tijela; 

- uz dopis dopunske dostave od 5. rujna 2007. prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga 
reda novim točkama 4. i 11. i izmjenu redoslijeda točaka, novi prijedlog dnevnoga reda i 
pregled dostavljenih materijala; 

- uz dopis dopunske dostave od 11. rujna 2007. amandman predlagatelja za točku 2., 
izvješća radnih tijela, prijedlog zaključka za točku 11., sedam prijedloga za donošenje po 
hitnom postupku, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, pregled 
postavljenih pitanja i prijedloga i primljenih odgovora te novi pregled dostavljenih 
materijala; 

- uz dopis od 12. rujna 2007. danas na klupe amandmane predlagatelja na prijedlog za 
donošenje po hitnom postupku, dva prijedloga za donošenje po hitnom postupku, 
odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, novi pregled postavljenih pitanja i 
prijedloga te primljenih odgovora i novi pregled dostavljenih materijala. 

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

opravdanost hitnosti za Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
"Središće - zapad". 
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Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanost hitnosti za 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o evidenciji, dokumentaciji i izvješću o 
ostvarivanju prava iz socijalne skrbi. 

 
Gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac, predsjednica Odbora Gradske skupštine za javna 

priznanja, obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva 
nad Danima zagrebačkih branitelja Vukovara i Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
pokroviteljstva nad 15. Veslačkim susretom osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i 
zrakoplovstva. 

 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, 

obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora 
Osnovne škole Sesvetska Sela, Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora 
Osnovne škole Sesvetska Sopnica, Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog 
odbora Osnovne škole Špansko Oranice, Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog 
odbora Osnovne škole Luka i Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora 
Osnovne škole Bartola Kašića. 

 
Gospođa Katarina Fuček protivi se uvrštavanju točaka dnevnog reda po hitnom 

postupku držeći da je bilo dovoljno vremena da se pravodobno pripreme i upute u redovnu 
proceduru. 

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

podsjeća da Gradska skupština odlučuje o opravdanosti hitnosti bez rasprave. 
 
Gospođa Katarina Fuček smatra da u raspravi o dnevnom redu može obrazložiti zašto 

se protivi hitnom postupku. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

upozorava gradsku zastupnicu Katarinu Fuček da svojom raspravom krši članak 146. stavak 
2. Poslovnika. 

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

ponovno navodi odredbu članka 146. u vezi s uvrštavanjem u dnevni red novog prijedloga za 
koji predlagatelj traži hitnost. 
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Gospodin Joško Morić napominje da je predsjednica otvorila raspravu o prijedlogu 
dnevnoga reda a potom ne dopušta raspravu o tom prijedlogu. 

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

potvrđuje da je točno da je otvorila raspravu o dnevnom redu, ali i da je upozorila da se 
odluka o tome je li hitnost opravdana donosi bez rasprave. 

 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 14 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti za Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Središće - 
zapad". 

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

predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točke 3., a dosadašnje točke 3. i 4. točke 4. i 5.  
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 13 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti za Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o evidenciji, dokumentaciji i 
izvješću o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi. 

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

predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 6., a dosadašnja točka 5. točka 7. prijedloga 
dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (42 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Danima zagrebačkih branitelja Vukovara. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 8. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (42 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. Veslačkim susretom osmeraca studenata 
strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva. 

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

predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 8. prijedloga dnevnog reda. S 
obzirom na dosad prihvaćene dopune predlaže da točke od 6. do 9. postanu točke od 9. do 12. 
prijedloga dnevnog reda. 

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

predlaže da se zajedno glasuje o opravdanosti hitnosti za prijedloge zaključaka o imenovanju 



 6 

članova školskih odbora osnovnih škola Sesvetska Sela, Sesvetska Sopnica, Špansko Oranice, 
Luka i Bartola Kašića. 

 
Gradska skupština većinom glasova (39 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o 

predloženim zaključcima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (42 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za: 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Sesvetska Sela, 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Sesvetska Sopnica, 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Špansko Oranice, 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Luka i 
- Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bartola 

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

predlaže da dotadašnja točka 10. postane podtočka a) nove točke 13., a prihvaćene dopune 
podtočke od b) do f) iste točke prijedloga dnevnog reda. 

S obzirom na sve prihvaćene dopune predlaže da dotadašnja točka 11. postane nova 
točka 14. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 14 "protiv") prihvaća 

 
Dnevni red 

 
1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2007. za razdoblje 

siječanj - lipanj 2007. 
Izvještaj o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan 
30. 6. 2007. 
Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2007. 
Izvještaji o izvršenju programa javnih potreba i utrošaka sredstava za razdoblje 
siječanj - lipanj 2007.: 
- u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba, 
- za financiranje javnih potreba i sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 

osnovnom školstvu Grada Zagreba, 
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- za financiranje javnih potreba i sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija u 
srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba, 

- za učenički i studentski standard te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja, 
poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu, 

- u tehničkoj kulturi Grada Zagreba, 
- u športu Grada Zagreba i Zagrebačkome športskom savezu, 
- u kulturi Grada Zagreba, 
- u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 
- za radove kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu i 
- za radove u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u 

Gradu Zagrebu 
 
2. a) Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 

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

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

 
3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Središće - 

zapad" 
 
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju djelatnosti koje se 

smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja 
 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o evidenciji, dokumentaciji i 

izvješću o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 
 
7. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 
 
8. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Danima zagrebačkih 

branitelja Vukovara 
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. Veslačkim susretom 
osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva 

 
9. Prijedlog zaključka o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
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10. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta "Žar ptica" 
 
11. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra 

mladih "Ribnjak" 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Arheološkog muzeja u Zagrebu 
 
12. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Ksaver 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Maksimir 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Medveščak Zagreb 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe "Park" 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Peščenica 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Trešnjevka Zagreb 
 
13. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke 

i industrijske graditeljske škole 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Sesvetska Sela 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Sesvetska Sopnica 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Špansko Oranice 
e) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Luka 
f) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Bartola Kašića 
 
14. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Hrvatskoga 

narodnog kazališta u Zagrebu 
 

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 Gradske skupštine 
Grada Zagreba, 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 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 se za postavljanje pitanja i davanje prijedloga prijavilo 15 gradskih 
zastupnika. 

 
 

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 
Milana Bandića što se poduzima kako bi se stvorila opća strategija prometnog razvoja i 
povezivanja Grada s cijelom regijom. Prema pojedinim europskim standardima Zagreb još 
uvijek nije prometno prezakrčen, ali s obzirom na to da je bio desetljećima zanemarivan i 
strateški i financijski, Klub SDP-a smatra da je nužno u što skorije vrijeme definirati daljnji 
prometni razvoj Grada, tj. ponuditi nova prometna rješenja koja će se oslanjati na javni 
prijevoz, kvalitetno riješen promet u mirovanju, otvaranje nekih novih prometnih pravaca... 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da su prije otprilike 
pola godine Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, Hrvatske željeznice, Grad Zagreb i 
Zagrebačka županija potpisali sporazum o prostorno-prometnoj studiji rješenja cestovnog i 
željezničkog prometnog sustava šireg područja Grada koja bi trebala biti gotova polovicom 
prosinca. Napominje da je gradski zastupnik Pero Kovačević na jučerašnjoj prezentaciji 
Studije rješavanja problema parkiranja u središtu Grada Zagreba predložio da se održi i 
posebna sjednica Gradske skupštine o prometnim problemima Grada i okolice i prijedlozima 
za njihovo rješavanje. 

 
 
Gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 

Bandića kako će se riješiti problem nekoordiniranosti izvođača radova pa se ista ulica 
prekopava u tijeku godine više puta, za što odgovornost snosi i Zagrebački holding. Za 
tehničkog direktora u Holdingu imenovan je gospodin Radenko Tomić? Po kojim kriterijima 
je imenovan i tko vodi kadrovsku politiku u Holdingu?  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se riješi 
zamolba građana istočnog dijela Grada Zagreba, tj. Blaguše, Glavnice Gornje, Glavnice 
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Donje i Jesenovca, odnosno da im se dovrši vodovod jer nemaju pitke vode, a projekti su 
gotovi i stoje godinama. Postavljeno je 5 kilometara i dalje se ništa ne događa.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obećaje odgovor na prijedlog u 
pisanom obliku do sljedeće sjednice Gradske skupštine. Vijeće Gradske četvrti i Gradski ured 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet dogovorit će prioritete u toj gradskoj četvrti. 

Na pitanje o kadrovskoj politici u Holdingu odgovara da je kao predsjednik Skupštine 
u trgovačkim društvima to povjerio S. Ljubičiću, predsjedniku Uprave Zagrebačkog holdinga 
koji podnosi račun Skupštini i njemu kao predsjedniku. Obećaje da će biti provjereno jesu li 
poštivani procedura i zakon u vezi sa spomenutim imenovanjem. 

Gospodin Pero Kovačević traži daljnja objašnjenja. Želi da mu se odgovori u pisanom 
obliku po kojem je kriteriju imenovan gospodin Radenko Tomić za tehničkog direktora te da 
se javnost upozna s tim.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će rezultati rada 
biti osnovni kriterij vrednovanja rada i gospodina S. Ljubičića i Uprave Zagrebačkog 
holdinga. Najavljuje odgovor u pisanom obliku u kojem će se vidjeti je li se poštivala 
procedura i zakon.  

 
 
Gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 

koliko je dugo zatvoreno gradilište Muzeja za suvremenu umjetnost, zašto su prekinuti radovi 
te koliko stoji njihova obustava? Koliko je novaca zbog toga otišlo u vjetar i zašto su još od 
prošle godine usporeni radovi?  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da su radovi stali 
prije mjesec dana, ali da se posljednja dva tjedna radi, u što se i osobno uvjerio. Plaćeno je 7 
milijuna kuna duga. Odgovornost je zajednička i snose je Grad i Ministarstvo kulture. Za 
desetak dana zajedno će obići gradilište i nada se da će se svi rokovi biti poštovani.  

Gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja. Ističe da je nosilac investicije Grad 
Zagreb, a ne Ministarstvo te da po ugovoru Ministarstvo sudjeluje s 50% u tom projektu. Pita 
Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića je li plaćeno 52 milijuna i 400 
tisuća kuna Tehnici koja je izvela radove koji nisu bili ugovoreni. Stoje li zbog toga radovi 6 
mjeseci i koliko to stoji?  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da Grad financira 
polovicu iznosa, a Ministarstvo kulture drugu polovicu, pa toliko treba platiti i iznos zbog 
prekoračenja radova. Napominje da će se 50-ak milijuna kuna riješiti preko Povjerenstva i da 
će posao biti nastavljen. Radi se o najvećoj investiciji u Hrvatskoj u kulturi otkad je Hrvatska 
samostalna i neovisna. Zajedno s uređenjem okoliša stajat će oko 350 milijuna kuna. 
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Gospodin Pero Hrgović postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u kojoj je fazi projekt automatskog upravljanja prometom u Gradu odnosno 
njegova daljnja dinamika, tj. postoji li vremenski okvir u kojem se planira u pravom smislu 
riječi uvesti upravljanje prometom u Gradu Zagrebu?  

U ime Sesvećana, posebno djece, zahvaljuje Gradonačelniku i njegovim suradnicima 
na otvaranju dviju škola u Sesvetama 3. rujna. S obzirom na to da u idućih pet godina u 
Sesvete dolazi 30-ak tisuća novih stanovnika, predlaže da se ne stane na učinjenom, već da 
gradnja prati dinamiku doseljavanja. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će Povjerenstvo na 
čelu kojeg je Ivo Jelušić, njegov zamjenik, i ugledne europske tvrtke koje u tome imaju 
ogromno iskustvo, ponuditi najbolja rješenja u tenderu koji će biti gotov negdje do polovice 
studenoga. Raspisat će se natječaj i odabrat će se najbolje moguće rješenje za poboljšanje 
protočnosti prometa u Gradu Zagrebu. 

U odgovoru na prijedlog naglašava da se ne smije stati na gradnji škola u Sesvetskim 
Selima i Sopnici, vrtića na Selčini, gradnji u Sesvetskom Kraljevcu i Brestju. Naglašava da je 
ove je godine u Sesvetama napravljeno više nego u posljednjih 30 godina.  

 
 
Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 

u vezi s pokušajem prenamjene Galjufove ulice. Tome su se usprotivili ne samo stanari te 
ulice, nego i kvarta u kojem živi. Prigodom jednog obilaska, Gradonačelnik je decidirano 
izjavio da su prikupljene sve dozvole, da bi se poslijepodne utvrdilo da nisu. Pita ga zašto ne 
govori istinu u prigodama kada sve ide dobro, kada se puno radi u kratkom vremenu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da ne krši propise. U 
prostorno-planskoj dokumentaciji i u GUP-u ta ulica ne može biti zatvorena jer prema GUP-u 
ulice koje su dulje od 100 metara ne mogu biti jednosmjerne i zatvorene. Ona je jednom 
protuzakonito zatvorena. Glede početka radova u Galjufovoj, odgovara da u dosad obavljenim 
radovima ništa nije napravljeno bez dozvola. Ističe da ta ulica neće biti probijena na Vlašku 
ulicu, dok sve dozvole ne budu pribavljene. Žao mu je građana iz Galjufove, ali to se mora 
napraviti jer jednostavno nema drugog izbora. Grad će uložiiti oko 200 milijuna kuna u 
prilazne ceste, uređenje Kvaternikovog trga i garaže, prilaznih cesta i ulica.  

Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja. Smatra da mu Gradonačelnik nije 
odgovorio na pitanje. Ponovno pita jesu li bile prikupljene sve dozvole. Ako nisu, pita zašto to 
nije učinjeno.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ponovno odgovora da stoji iza 
obavljenih faza radova u Galjufovoj te da nije ni kvadratni centimetar asfalta ili zemlje 
ugrađen bez papira. Proboj na Vlašku ulicu je završna faza i poštujući proceduru i zakon, neće 
se raditi dok se za to ne pribavi dozvola.  
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Gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 

Bandića u vezi s Kvaternikovim trgom koji je još nedovršeno gradilište, a u promet su već 
puštene prilazne ulice. To je opasno po život ljudi koji hodaju po hrpama šljunka, pijeska, a 
kranovi i bageri oko njih rade, sve je u potpunom kaosu. Smatra da se gradilište hitno mora 
zatvoriti jer je opasno. 

Predlaže Gradskom uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Podružnici ZET Zagrebačkog holdinga da se s 
roditeljima školske djece iz Borčeca dogovori redoslijed vožnje autobusa koji bi odgovarao 
djeci. S obzirom na to da je promijenjen vozni red autobusa na liniji Borčec - Črnomerec, 
djeca koja idu u školu moraju se buditi oko 6 sati ujutro, dolaze 40-ak minuta ranije u školu te 
jednako tako 40 minuta moraju čekati autobus kako bi došli kući. Praktički su to vrijeme na 
ulici.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i moli 
Zagrepčane za strpljenje. Ploha Kvaternikovog trga bit će gotova krajem listopada, a sve 
ostalo, osim urbane opreme i kioska, bit će gotovo za dva tjedna. Koliko su god natječaji za 
izvođenje radova transparentni, na što ih i zakon obvezuje, uvijek se mogu pojaviti problemi 
tamo gdje se nešto radi. Napominje kako je dogovoreno da će svi projekti za investiranje u 
prometnice veći od milijun kuna biti na uvidu građanima tog područja kako bi mogli dati 
svoje sugestije, primjedbe i prijedloge. Uz poštivanje struke, uvijek će se nešto moći i 
prihvatiti. 

Na prijedlog u vezi s autobusnom linijom Črnomerec - Borčec odgovara da nema 
nikakvog razloga da se ne iziđe u susret stanovnicima. Voditelj podružnice Zagrebački 
električni tramvaj gospodin Ivan Tolić i Stipan Matoš, pomoćnik pročelnika Gradskog ureda 
za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, do sljedeće sjednice Gradske skupštine izvijestit će o tome što su napravili. 

Gospođa Margareta Mađerić traži daljnja objašnjenja. Pita Gradonačelnika je li 
svjestan da je gradilište na Kvaternikovom trgu doista opasno za pješake. Vjeruje da su 
Zagrepčani strpljivi i neće im biti teško strpjeti se još mjesec dana da ne hodaju po plohi 
Kvaternikovog trga. Što se tiče javnih natječaja, misli da je pomalo smiješno govoriti o njemu 
kada se zna da su upravo izravne pogodbe obilježile ovu vlast SDP-a u Gradu Zagrebu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić smatra da se ne bi trebalo 
nabacivati blatom na ljude. Što se tiče izravne pogodbe, najavljuje da će tajnik Gradskog 
poglavarstva Grada Zagreba gospodin Vidoje Bulum i pročelnik Ureda gradonačelnika 
gospodin Marijan Maras objaviti podatke o svim poslovima koje je gradska uprava sklopila 
izravnom pogodbom te isto takve podatke za Vladu Republike Hrvatske, do sljedeće sjednice 
Gradske skupštine.  

Dopunjuje odgovor na pitanje u vezi s Kvaternikovim trgom. Kvaternikov trg nije 
otvoren, a on ne može zabraniti ljudima prelazak preko plohe trga koja još nije uređena. Pita 
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gradsku zastupnicu je li možda i ona, nesvjesno, radila prekršaj. Gradilište trga je zatvoreno i 
osigurano.  

Gospođa Margareta Mađerić 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 objašnjava svoje izjave. 
 
Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Gospođa Katarina Fuček postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 

Milanu Bandiću u vezi s uređenjem Grada, odnosno njegovim zapažanjima na tragu 
zanemarenog odnosa prema uređenju Grada. Naručio je da se snimi film o 51 najvećoj 
gluposti koja je napravljena ili o mjestima na kojima posao nije obavljen kako treba. Je li za 
takve radove potrošeno 42 milijuna kuna za uređenje Grada bez pravog obrazloženja, odnosno 
s obrazloženjem da na temelju zapažanja treba posvetiti pozornost devastiranim i zapuštenim 
dijelovima grada. Na što je potrošeno 42 milijuna kuna? Traži podatke o lokacijama, tko je 
obavio radove i koliko oni stoje te što se dogodilo nakon njegovih prijetnji?  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se svim 
gradskim zastupnicima dostavi film o uređenju Grada s njegovim komentarom.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je 2000., kada je 
postao prvi puta Gradonačelnik, naslijedio Grad bez mjesne samouprave koja je ukinuta 1993. 
Podsjeća da je nakon uvođenja mjesne samouprave, financiranje vijeća gradskih četvrti 
započeto s 0,5 % proračunskih sredstava, a sada se financira sa 3%. Gradska zastupnica dobit 
će odgovor u pisanom obliku o utrošku 42 milijuna kuna. 

Najavljuje da će se u 2009., uz izbore za Gradsku skupštinu i vijeća gradskih četvrti, 
provesti i izbori za mjesne odbore. 

Prihvaća prijedlog da se gradskim zastupnicima dostavi film što je snimljen o uređenju 
Grada. 

Gospođa Katarina Fuček traži daljnja objašnjenja.  
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. 
 
 
Gospodin Tomislav Babić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 

Milanu Bandiću u vezi s prometnim kolapsom na jugozapadnom ulazu u Zagreb iz pravca 
Lučko do rotora u Remetincu do kojeg se ponekad putuje i 2 sata. Što će se dogoditi, s 
obzirom na to da se na tom dijelu, uz Jadransku aveniju, gradi športska dvorana, planira se 
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dovršetak gradnje bolnice, toplica, naselja itd. Kad će i na koji će se način riješiti spomenuti 
problem stanovnika Grada Zagreba? 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da odmah ode do 
rotora i uvjeri se, da je sada, u 10 sati, kada je najmanja gužva, od općine Stupnik do rotora 
kolona dugačka 5 kilometara te da se ne može ući u grad. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i prijedlog. 
Dva nova rotora na Jadranskoj aveniji, tri razine denivelacije postojećeg rotora, rješenje su 
problema o kojem je postavljeno pitanje. Također napominje da će se sagraditi novi most 
preko Jaruna te produžena Vrapčanska i prsten će biti zatvoren.  

 
 
Gospodin Antun Mateš predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 

Bandiću da se osigura školski autobus Osnovnoj školi Retkovec za male đake iz Resničkog 
Gaja i Čulinca koji su prisiljeni prelaziti pješice željezničku prugu, Branimirovu, Aleju javora, 
Aleju platana, Čulinečku itd. 

Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića o spekulacijama u vezi 
s izborima. Je li istina da bi trebao biti nositelj liste za dijasporu, bez obzira na to o kojoj se 
političkoj stranci radilo.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog i 
najavljuje odgovor voditelja Podružnice Zagrebački električni tramvaj gospodina Ivana Tolića 
i Stipana Matoša, pomoćnika pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, usmeno i u pisanom 
obliku, do sljedeće sjednice Gradske skupštine. 

Na pitanje odgovara da nigdje nije pročitao da bi trebao nositi listu za dijasporu te 
smatra da nema potrebe išta demantirati. U nedjelju putuje u Las Vegas na Skupštinu 
Hrvatske bratske zajednice. 

Gospodin Antun Mateš traži daljnja objašnjenja u vezi s pitanjem. Smatra da 
Gradonačelnik po funkciji ne može zastupati dijasporu. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

upozorava gradskog zastupnika Antuna Mateša da su mu izjave neprimjerene. 
Gospodin Antun Mateš se ispričava. 
 
 
Gospođa Danira Bilić predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 

Bandiću, da se riješi problem novog kružnog toka na Barutanskom jarku kod spomenika 
poginulim braniteljima s područja Maksimira. Uočila je nedovoljnu širinu prometnica 
prilikom prolaska velikih teretnih vozila, pa predlaže da nadležni gradski ured hitno obavi 
očevid na licu mjesta i ispravi loše rješenje prije dovršetka navedenog kružnog toka. 
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Pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića kako će se riješiti 
problem lošeg održavanja zelenila uz same rubove Park-šume Maksimir jer velike grane 
prekrivaju prometne znakove uz prometnice koje se protežu uz sam rub parka te šume.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje i izvješćuje 
da će Davor Jelavić, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i njegovi suradnici na licu mjesta 
ustanoviti o čemu se radi, a od iduće će godine to biti praksa za sve ulice i kružne tokove.  

Odgovara na prijedlog i najavljuje izlazak na teren djelatnika Javne ustanove 
Maksimir i Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo. 

 
 
Gospodin Jurica Meić predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu 

Bandiću da budućoj Vladi Republike Hrvatske uputi inicijativu za pripremu izmjene zakonske 
regulative o vodnom gospodarstvu i da se veći dio od 120 milijuna kuna sredstava vodne 
naknade vrati građanima Grada Zagreba. Posljednjih nekoliko godina oni gube najmanje 60 
milijuna kuna namjenskih sredstava vodne naknade koja se prebacuju Hrvatskim vodama. Od 
sveukupnog iznosa od najmanje 120 milijuna kuna godišnje, samo se pola vraća i troši na 
području Grada Zagreba.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da su nam zakonom 
uzeli ta sredstva i najavljuje da će još jednom pokušati riješiti taj problem. 

 
 
Gospodin Petar Kuzele predlaže pročelniku Gradskog ureda za prostorno uređenje, 

zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet gospodinu Davoru 
Jelaviću da se uspostavi prijevoz minibusom ZET-a na relaciji Kvaternikov trg, Domjanićeva, 
Voćarska, Grškovićeva, Kaptol s međustanicama po optimalnom rasporedu. Na području 
ulica Domjanićeva, Voćarska, Babonićeva, Lobmayerove stube, Čačkovićeva, Mikulićeva, 
dio Šalate, Mesićeva, Voćarsko naselje i Posilovićeva na kojem živi pretežno starije 
pučanstvo nije osiguran javni prijevoz što im, između ostaloga, otežava opskrbu živežnim 
namirnicama i proizvodima tržnica.  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić prihvaća prijedlog da se jedan 

od novonabavljenih ZET-ovih minibuseva namijeni prijevozu na spomenutom području.  
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 

stanku u trajanju od 15 minuta na zahtjev Kluba gradskih zastupnika HSP-a. 
 
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
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1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2007. za razdoblje 
siječanj - lipanj 2007. 
Izvještaj o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan 
30. 6. 2007. 
Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje 
siječanj - lipanj 2007. 
Izvještaji o izvršenju programa javnih potreba i utrošaka sredstava za razdoblje 
siječanj - lipanj 2007.: 
- u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada 

Zagreba, 
- za financiranje javnih potreba i sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija 

u osnovnom školstvu Grada Zagreba, 
- za financiranje javnih potreba i sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija 

u srednjim školama i učeničkim domovima Grada Zagreba, 
- za učenički i studentski standard te sredstava za pomoć djeci zagrebačkih 

branitelja, poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu, 
- u tehničkoj kulturi Grada Zagreba, 
- u športu Grada Zagreba i Zagrebačkome športskom savezu, 
- u kulturi Grada Zagreba, 
- u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 
- za radove kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu i 
- za radove u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 

gospodarstva u Gradu Zagrebu 
 

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

Izvješća su razmotrili: 
- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela, 
- Odbor za gospodarski razvoj,  
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za prostorno uređenje, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež, 
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- Odbor za mjesnu samoupravu i 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na izvješća s osnove njihove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

financije, obrazlaže izvješća. 
 

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

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Igor 
Rađenović (ispravak netočnog navoda), Pero Kovačević (neslaganje s ispravkom netočnog 
navoda), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Igor Rađenović 
(u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a, HSS-a i HSU-a), Katarina Fuček (replika), Igor 
Rađenović (neslaganje s replikom), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), 
Joško Morić, Morana Paliković Gruden, Jurica Meić (replika), Morana Paliković Gruden 
(neslaganje s replikom), mr.sc. Josip Kereta, Margareta Mađerić, Jurica Meić (replika), 
Margareta Mađerić (neslaganje s replikom), Davor Bernardić, Pero Kovačević (ispravak 
netočnog navoda), Morana Paliković Gruden (replika), mr.sc. Josip Kereta (replika), Katarina 
Fuček i Davor Bernardić (replika). 
 

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

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 13 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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2. a) Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 
- analiza dijela Izvješća po obvezama iz prostornih planova koji su stupili na 

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

stanja u prostoru Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandman na 

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba - analiza dijela Izvješća po obvezama iz prostornih 
planova koji su stupili na snagu nakon donošenja Izvješća i amandmane (na 164. i 168. 
sjednici) na Prijedlog zaključka o dopunama Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru 
Grada Zagreba za razdoblje 2005. - 2009. Amandmani postaju sastavnim dijelom Izvješća i 
Prijedloga. 

 
Izvješće i Prijedlog su razmotrili: 
- Odbor za prostorno uređenje, 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 Izvješće i Prijedlog 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 oba akta zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja. 
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže 

Izvješće i Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), mr.sc. Miroslav 
Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Pero Kovačević, Jozo Radoš, Morana 
Paliković Gruden, Zdravko Juć, Pero Kovačević (ispravak netočnog navoda), Morana 
Paliković Gruden (replika) i mr.sc. Miroslav Rožić (replika). 

 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
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Gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja netočan navod. 
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje, ne slaže se 

s ispravkom netočnog navoda. 
 
Gospođa Morana Paliković Gruden ističe da je digla karton za povredu Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac je 

upozorava da je to učinila nakon zaključenja rasprave i u tijeku glasovanja. 
 
Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 10 "protiv" i 1 "suzdržan") prihvaća 
 

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

nakon donošenja Izvješća, 
 

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

Gradska skupština većinom glasova (28 "za", 10 "protiv" i 1 "suzdržan") prihvaća 
 

ZAKLJUČAK 
o izmjeni 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. 
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3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Središće - 
zapad" 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandmane na 
Konačni prijedlog i koji postaju sastavni dio Konačnog prijedloga. Amandmane su gradski 
zastupnici primili. 

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

Konačni prijedlog. 
 

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

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

 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 6 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Središće - zapad", 

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju djelatnosti koje se 

smatraju komunalnim djelatnostima gradskog značenja 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandmane na 

Prijedlog i koji postaju sastavni dio Prijedloga. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i 

Odbor za mjesnu samoupravu, 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. 
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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: Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a), mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika SNL-a) i 
mr.sc. Josip Kereta (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a). 
 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za", 4 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju 

komunalnim djelatnostima gradskog značenja, 
 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate 

parkiranja 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili: 

- Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i nadležna radna tijela, 

- Odbor za prostorno uređenje 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. 
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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, obrazlaže Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Dario Čović (u ime Kluba nezavisnih gradskih zastupnika 
SNL-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Vesna Majher 
(ispravak netočnog navoda), Stipe Tojčić (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s 
replikom), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Katarina Fuček 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. 
 

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

Gradska skupština većinom glasova (29 "za", 3 "protiv" i 4 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o evidenciji, dokumentaciji i 

izvješću o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 

ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog. 
 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o evidenciji, dokumentaciji i izvješću o ostvarivanju 

prava iz socijalne skrbi, 
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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7. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za financije, matično radno tijelo i Odbor za komunalno 

gospodarstvo, 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 zastupnici primili. 
 
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

financije, obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a) i 

Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
 
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

financije, u ime predlagatelja, daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izmjeni Zaključka o zaduživanju Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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8. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad Danima zagrebačkih 
branitelja Vukovara 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. Veslačkim susretom 
osmeraca studenata strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva 

 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože i da se o njima zajedno raspravlja. 
 
U raspravi sudjeluje Žarko Delač. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac, u 

ime predlagatelja, daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Danima zagrebačkih branitelja Vukovara, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 15. Veslačkim susretom osmeraca studenata 

strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9.  Prijedlog zaključka o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden. 
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Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, u ime 
predlagatelja, daje završnu riječ. 
 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta "Žar ptica" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Prijedlog je razmatrao Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
 

Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Gradskog kazališta "Žar ptica", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
11. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra 

mladih "Ribnjak" 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Arheološkog muzeja u Zagrebu 
 

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. 
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Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Centra mladih "Ribnjak", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Arheološkog muzeja u Zagrebu, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
12. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Ksaver 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Maksimir 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Medveščak Zagreb 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe "Park" 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Peščenica 
f) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za 

starije i nemoćne osobe Trešnjevka 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. 
 
Predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim 

zaključcima. 
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Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 
Ksaver, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

Maksimir, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

Medveščak Zagreb, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

"Park", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

Peščenica, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe 

Trešnjevka Zagreb, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
13. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke 

i industrijske graditeljske škole 
b) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Sesvetska Sela 
c) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Sesvetska Sopnica 
d) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Špansko Oranice 
e) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Luka 
f) Prijedlog zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Bartola Kašića 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se zajedno glasuje o predloženim zaključcima. 

 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim 

zaključcima. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Obrtničke i industrijske graditeljske 
škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sela, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Sesvetska Sopnica, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Špansko Oranice, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Luka, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Bartola Kašića, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
14. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Hrvatskoga 

narodnog kazališta u Zagrebu 
 

Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 

Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, obrazlaže 
Prijedlog. 
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Gradska skupština većinom glasova (35 "za" i 1 "suzdržan") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog statuta Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

   
 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje 27. sjednicu u 16,53 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/07-01/25 
URBROJ: 251-01-04-07-9 
Zagreb, 13. rujna 2007. 
 
 

 
TAJNICA 

GRADSKE SKUPŠTINE 
 

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

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r. 


