
ZAPISNIK 
31. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

20. prosinca 2007. 



ZAPISNIK 

31. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 20. prosinca 2007. u Staroj gradskoj 
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 10 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; dr.sc. Ivo 
Josipović; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; dr.sc. Jasmina Havranek; 
Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain; Pero 
Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Antun Mateš; Jurica Meić; 
mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, 
dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Josip Petrač; Iva 
Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; 
Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, 
dr.stom. 

 

Nenazočan gradski zastupnik koji je svoj izostanak najavio: Dragutin Štiglić. 

 

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 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; 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; Predrag Fleš - zamjenik tajnika Gradske skupštine 
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 
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samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za opću upravu; Darko Vuletić - 
pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; mr.sc. Ladislav Prežigalo - pročelnik 
Gradskog ureda za gospodarstvo; 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; 
Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i 
branitelje; Boško Lozica - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport; Tihomir Tonković - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 
šport; Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu 
okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Đorđe Nikolić - 
zamjenik pročelnice Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Dragan Korolija Marinić 
- predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Donja Dubrava; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; 
Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - 
potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Drago Topolovec - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; 
Zagrebački holding d.o.o.: Bože Čović - voditelj Podružnice AGM; Franjo Žulj - voditelj 
Podružnice Autobusni kolodvor; Joso Bićanić - voditelj Podružnice Čistoća; Ljerka Ćosić - 
voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko 
stambeno-komunalno gospodarstvo; Ljiljana Mrđa - voditeljica Podružnice Stanogradnja; 
Marijan Ožanić - voditelj podružnice Tehnološki park Zagreb; Gordana Pokrajčić - voditeljica 
Podružnice Upravljanje sportskim objektima; Stjepan Cerovski - voditelj Podružnice 
"Vladimir Nazor"; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Katja Luka 
Kovačić - voditeljica Podružnice Zagrebački velesajam; Zdravko Vac - voditelj Podružnice 
ZGOS; Miljenko Bartulović - član Uprave Vodoprivreda d.d.; Danica Lisičar - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Radmila Mihaljević - zamjenjuje voditelja 
Podružnice Zrinjevac; dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne 
manjine Grada Zagreba; Raško Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada 
Zagreba; Mladen Stević - Tajnik HGK, Komora Zagreb; Amelia Tomašević - direktorica 
Turističke zajednice Grada Zagreba; Nada Jakovina - predsjednica HSU-a Donja Dubrava i 
djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
utvrđuje da su sjednici nazočna 44 (naknadno je evidentirano 48 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 

 

Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnik Dragutin Štiglić te Duško 
Ljuština, član Gradskog poglavarstva i mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za 
obrazovanje, kulturu i šport, a na sjednici ga zamjenjuje Boško Lozica. 

 

Zakašnjenje su najavili gradski zastupnici dr.sc. Ivo Josipović i mr.sc. Josip Kereta. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
otvara 31. sjednicu. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 29. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 29. studenoga 2007. 

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 30. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 30. studenoga 2007. 

 

Gradski su zastupnici primili: 
- uz poziv za sjednicu od 7. prosinca 2007. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 

predložene točke od 1. do 7. i od 9. do 12. te rokovnik sjednica radnih tijela; 
- uz dopis dopunske dostave od 11. prosinca 2007. za točku 1. Izvješće o rezultatima 

provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 
2008., Prijedloga odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2008., Prijedloga 
projekcije proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2009. - 2010., te prijedlozima programa 
po djelatnostima, Zaključak o očitovanju na amandmane na Prijedlog proračuna Grada 
Zagreba za 2008., Zaključak o amandmanima na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 
2008., Zaključak o izmjenama Prijedloga programa javnih potreba u kulturi Grada 
Zagreba za 2008., Zaključak o izmjenama i dopunama Prijedloga programa radova 
kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2008. i 
Zaključak o izmjenama i dopunama Prijedloga programa radova u djelatnosti 
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gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u 2008., prijedlog za dopunu 
prijedloga dnevnoga reda novom točkom 9. pa točke od 9. do 12. postaju točke od 10. do 
13. prijedloga dnevnoga reda, novi prijedlog dnevnoga reda i pregled dostavljenih 
materijala; 

- uz dopis dopunske dostave od 12. prosinca 2007. prijedlog za dopunu prijedloga 
dnevnoga reda novom točkom 5. pa točke od 5. i 6. postaju točke 6. i 7., prijedlog za 
dopunu prijedloga dnevnoga rada novom točkom 8. pa točke 7. do 13. postaju točke od 9. 
do 15. i  prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga  rada novom točkom 16., novi prijedlog 
dnevnoga reda, novi pregled dostavljenih materijala i Službeni glasnik Grada Zagreba broj 
16/07; 

- uz dopis dopunske dostave od 14. prosinca 2007. za točku 1. Amandmane na Prijedlog 
proračuna Grada Zagreba za 2008. što ih je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a (31 amandman), Amandman na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2008. što 
ga je podnio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, Prijedlog za izmjenu 
Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2008. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika 
HDZ-a i HSLS-a, Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom 
školstvu Grada Zagreba za 2008. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a, Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u srednjem školstvu 
Grada Zagreba za 2008. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, 
Prijedlozi za izmjene Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2008. što ih je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a i Prijedloge za izmjene Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja 
vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. što ih je podnio 
Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, za točku 2. Amandman na Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, što ga je 
podnijelo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, za točku 4. Amandmani gradskog 
zastupnika gospodina Žarka Delača na Prijedlog odluke, za točku 7. Prijedlog za izmjenu i 
dopunu Prijedloga programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 
2008. što ga je podnio gradski zastupnik Žarko Delač, za točku 10. Izvješća o radu radnih 
tijela Gradske skupštine za razdoblje od 1. listopada 2006. do 1. listopada 2007. s 
prijedlozima zaključaka o prihvaćanju izvješća o radu, izvješća radnih tijela, jedan 
prijedlog za donošenje po hitnom postupku, zapisnik 29. sjednice Gradske skupštine 
Grada Zagreba održane 29. studenoga 2007., Pregled postavljenih pitanja i danih 
prijedloga gradskih zastupnika na 29. sjednici 29. studenoga 2007. i primljenih odgovora, 
zapisnik 30. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba održane 30. studenoga 2007., 
Pregled postavljenih pitanja i danih prijedloga gradskih zastupnika na 30. sjednici  
30. studenoga 2007. i primljenih odgovora i novi pregled dostavljenih materijala; 
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- uz dopis dopunske dostave od 18. prosinca 2007. za točku 1. Amandmane na Prijedlog 
proračuna Grada Zagreba za 2008. što ih je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a (2 amandmana), Amandman na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2008. što 
ih je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić (6 amandmana), Zaključak 
Gradskog poglavarstva o očitovanju na amandmane na Prijedlog proračuna Grada 
Zagreba za 2008., Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na prijedloge o 
izmjenama i dopunama programa javnih potreba po djelatnostima, Zaključak o 
Amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2008., Pregled amandmana na 
Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2008. i Pregled prijedloga za izmjene i dopune 
prijedloga programa uz Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2008. i Izvješće Odbora za 
financije, za točku 2. Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na Amandman 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela i Zaključak o amandmanima na 
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 
upravnih tijela, za točku 4. Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na amandmane 
gradskog zastupnika gospodina Žarka Delača na Prijedlog odluke o sudjelovanju djece 
hrvatskih branitelja Grada Zagreba u programu "Uči - radi - upoznaj - hospitacije u 
inozemstvu" i Zaključak o Amandmanu na Prijedlog odluke o sudjelovanju djece 
hrvatskih branitelja Grada Zagreba u programu "Uči - radi - upoznaj - hospitacije u 
inozemstvu", za točku 5. Zaključak o Amandmanu na Prijedlog odluke o mjestima za 
trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za ugostiteljsku i uslužnu 
djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju na kioscima, za točku 6. Zaključak o 
Amandmanu na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za 
ostvarivanje financijske potpore za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za 
mlade Grada Zagreba, za točku 7. Obavijest gradskog zastupnika Žarka Delača o 
povlačenju Prijedloga za izmjenu i dopunu Prijedloga programa međugradske i 
međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2008., za točku 10. podtočku 10.3. Izvješće o 
radu Odbora za Statut, Poslovnik i propise za razdoblje od 1. listopada 2006. do  
1. listopada 2007. s Prijedlogom zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise, za točku 15. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne škole Vrbani, izvješća Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise, jedan prijedlog za donošenje po hitnom postupku, odgovore na 
pitanja gradskih zastupnika i novi pregled dostavljenih materijala. 

 

Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana 
Komisije za ocjenu utjecaja na okoliš (industrijski pogon Dioki d.d.) i za Prijedlog zaključka 
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o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma Grada Zagreba za psihički 
bolesne odrasle osobe "Sveta Rita". 

 

Gradska skupština jednoglasno (42 glasa "za") prihvaća opravdanost hitnosti za 
Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za ocjenu utjecaja na okoliš 
(industrijski pogon Dioki d.d.). 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 17. prijedloga dnevnog reda. 

 

Gradska skupština jednoglasno (42 glasa "za") prihvaća opravdanost hitnosti za 
Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma Grada 
Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Rita". 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 18. prijedloga dnevnog reda. 

 

Gradska skupština jednoglasno (44 glasa "za") prihvaća 

 

Dnevni red 

 
1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2008. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2008.  
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2009. - 2010., te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o 

djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2008. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008.  
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008.  
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda, te 

sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2008.  

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2008. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2008. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2008. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2008. 
- Program socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života 

osoba s invaliditetom za 2008. 
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- Prijedlog programa socijalnog značenja za 2008. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 
za 2008. 

- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 
u Gradu Zagrebu u 2008. 

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 
D r u g o  č i t a n j e  

 
2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

gradskih upravnih tijela 
 
3. Prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 
 
4. Prijedlog odluke o sudjelovanju djece hrvatskih branitelja Grada Zagreba u 

programu "Uči - radi - upoznaj - hospitacije u inozemstvu" 
 
5. Prijedlog odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i 

mjestima za ugostiteljsku i uslužnu djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u 
kioscima 

 
6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje 

financijske potpore za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade 
Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2008. 
 
8. Prijedlog zaključka o suradnji Grada Milana i Grada Zagreba 
 
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja 

komunalnog otpada za Grad Samobor i Grad Svetu Nedelju i određivanju naknade 
za korištenje građevine za zbrinjavanje otpada 

 
10. Izvješća o radu radnih tijela Gradske skupštine za razdoblje od 1. listopada 2006. 

do 1. listopada 2007. s prijedlozima zaključaka o prihvaćanju izvješća o radu, i to: 
10.1. Mandatnog povjerenstva 
10.2. Odbora za izbor i imenovanja 
10.3. Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
10.4. Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 
10.5. Odbora za gospodarski razvoj 
10.6. Odbora za financije 
10.7. Odbora za komunalno gospodarstvo 
10.8. Odbora za prostorno uređenje 
10.9. Odbora za zaštitu okoliša 
10.10. Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu 
10.11. Odbora za zdravstvo 
10.12. Odbora za socijalnu skrb 
10.13. Odbora za obrazovanje i šport 
10.14. Odbora za kulturu 
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10.15. Odbora za mladež 
10.16. Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 
10.17. Odbora za mjesnu samoupravu 
10.18. Odbora za predstavke i pritužbe 
10.19. Odbora za nacionalne manjine 
10.20. Odbora Gradske skupštine Grada Zagreba za javna priznanja 
10.21. Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
10.22. Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične predmete 
10.23. Eko-stožera Grada Zagreba 
10.24. Izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i informacija o 

aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava 
 
11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva na dodjelom godišnjih nagrada 

Hrvatskog društva likovnih umjetnika 
 

12. Prijedlog zaključka o imenovanju privremenog ravnatelja Zavoda za prostorno 
uređenje 

 
13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i film "August 

Cesarec" 
 
14. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. 

tehničke škole Tesla 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XV. 

gimnazije  
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 

odgoj i obrazovanje 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Gundulića 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Cankara 
 
15. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Osnovne škole Vrbani  
 

16. a) Prijedlog zaključka o preimenovanju puta 
b) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju, preimenovanju i 

ukidanju imena ulica, trgova i drugih javnih površina 
 

17. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za ocjenu utjecaja 
na okoliš (industrijski pogon Dioki d.d.) 
 

18. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Rita" 

 

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 17 gradskih 
zastupnika. 

 

Gospođa Katarina Fuček pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 
Bandića zašto, iako je na otvorenju ovogodišnjeg Interlibera na Zagrebačkom velesajmu 
obećao besplatni ulaz za posjetitelje i za izlagače popust 50% od cijene najma, nakon 
održanog Interlibera izlagačima stižu računi na punu cijenu bez popusta uz obračunate kamate 
za zakašnjelo plaćanje.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić potvrđuje da je točno da je 
rekao da će ulaz biti besplatan, ali je došlo do tehničkih problema pa su računi poslani bez 
popusta. Dao je nalog gospodinu Ljubičiću da se to ispravi. Nitko neće platiti punu cijenu već 
će biti onako kako je i obećano. Holding i Podružnica Zagrebački velesajam imaju prostora 
drugdje tražiti profit a ne na knjizi. Najavljuje da će do kraja godine sve biti riješeno.  

 

Gospođa Danira Bilić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 
Milanu Bandiću u vezi s proširenjem groblja Brezovica jer postojeće nema više slobodnih 
ukopnih mjesta pa mještani Gradske četvrti Brezovica svoje pokojnike ukapaju u Sesvetama 
na groblju Markovo polje.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je proširenje 
groblja imperativ u Zagrebu. Gradska groblja, odnosno Holding zajedno s mjesnom 
samoupravom imaju zadaću da to riješe u paketu. Slaže se da je neoprostivo da ljudi koji se 
žele ukopati u svom mjestu, u ovom slučaju Brezovici ili npr. u Čučerju rade to na Markovom 
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polju ili na Miroševcu ili Mirogoju. Iduće godine bit će prošireno svih 10-12 manjih groblja, 
jer ljudi žele tamo gdje su njihovi najmiliji, a to znači u sklopu matičnog groblja.  
 

Gospođa Asja Bebić  daje prijedlog da se razmotri i pita gradonačelnika radi li se o 
sukobu interesa kada se u Holdingu zapošljavaju gradski zastupnici (spominje gospodina 
Kovačevića) jer misli da gradski zastupnik koji je u vrhu Holdinga ili neke njegove 
podružnice ne može raspravljati u Gradskoj skupštini o tom istom Holdingu i o njemu 
odlučivati.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da mu stalno 
postavljaju pitanja kao da on vodi Holding a on pokušava što bolje voditi Poglavarstvo Grada 
Zagreba i kao predsjednik Skupštine Holdinga voditi generalnu politiku s predsjednikom 
Uprave Holdinga te naglašava da je isključivo pravo predsjednika Uprave Holdinga hoće li on 
u nekom gradskom zastupniku, bez obzira na stranačku pripadnost, prepoznati onoga koji mu 
može pomoći na putu da učini ono što treba učiniti. Koliko zna nije u sukobu interesa biti 
gradski zastupnik i raditi u bilo kojem trgovačkom društvu u vlasništvu Grada na određenoj 
funkciji, odnosno u određenoj djelatnosti.  

Gospođa Asja Bebić komentira odgovor i traži daljnje objašnjenje u vezi s pitanjem o 
sukobu interesa te pita je li moguće da netko radi u Upravi Holdinga i istovremeno u Gradskoj 
skupštini odlučuje o tome. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da ni jedan gradski 

zastupnik nije član Uprave Zagrebačkog holdinga niti je njezin predsjednik.  
 

Gospođa Asja Bebić 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 traži predsjednicu da zaštiti 
dignitet gradonačelnika. Napominje da ponekad izvan konteksta jer ga pogode kvalifikacije 
zastupnika.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je pitanje bilo izvan konteksta a onda i odgovor. 
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Gospođa Margareta Mađerić postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću o tome koliko su istinite najave o novim poskupljenjima u Gradu 
Zagrebu za iduću godinu. Želi istaknuti da je to još jedan novi udar na standard građana pa 
apelira i predlaže prije nego što dođe do novih poskupljenja da se razmisli o tome te pita hoće 
li biti novih poskupljenja u idućoj godini. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je voditi grad 

Zagreb, glavni grad Republike Hrvatske odgovoran posao. Zagreb je u hrvatskim uvjetima 
megapolis. U europskim i svjetskim nije, ali ovdje je 800 tisuća ljudi što je respektabilna 
brojka i za europski grad. Pri takvom odgovornom poslu moraju se donositi, može se to opet 
nazvati demagogijom i popularne odluke kojima se plješće i to dugo bez stanke i one kojima 
se manje plješće ili da ne kaže zviždi. Na pitanje hoće li biti novih poskupljenja odgovara da 
će biti onoliko novih poskupljenja koliko bude potrebno i da ako se ikako bude moglo bez 
toga onda to neće činiti te da će vidjeti poslije Nove godine poskupljenja diljem gradova i na 
državnoj razini. To je realnost. Ne može se od toga pobjeći. Učinit će sve da do poskupljenja 
ne dođe ali ako budu morali možda i ove godine povećati neku cijenu komunalija morat će to 
nažalost napraviti. Nije mu lako na to pristati.  

 

Gospođa Margareta Mađerić moli predsjednicu da zaštiti dignitet gradskih zastupnika 
te ističe da odgovor na pitanje uglavnom nije dobila, ali iz odgovora koji je dobila može 
protumačiti tako da će do poskupljenja vjerojatno doći. Žao joj je što nisu bolje razmislili o 
amandmanima Kluba HDZ-a na proračun gdje su tražili da se smanje npr. usluge promidžbe i 
informiranja, intelektualne i osobne usluge. Vjeruje da su dali manje novaca u te svrhe do 
poskupljenja ne bi trebalo doći.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
apelira i na zastupnike i na Gradonačelnika da se međusobno ne vrijeđaju i da se ide sa 
sjednicom dalje.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić reagira na predsjedničine riječi 
ističući da nikoga nije uvrijedio te da u svojih 17 godina javnog djelovanja u Hrvatskoj nikad 
nikoga nije spominjao niti je ikoga vrijeđao. Rekao je da je gradska zastupnica rekla da će on 
odgovoriti demagoški i pita se kako unaprijed zna, kao i gospodin Canjuga koji je sjedio na 
mjestu predsjednika, što će on odgovoriti. 

 

Gospođa Katarina Fuček traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
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Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić ističe da razmišlja o tome da na 

pitanja i prijedloge odgovara u pisanom obliku, pa bi mu onda pljeskali jer on s ove govornice 
ne bi ništa rekao.  
 

Gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Grada Zagreba vezano uz raskid ugovora s 
vojnim invalidima Domovinskog rata za besplatne skijaške karte za ovogodišnju sezonu na 
Sljemenu. Upit su uputili Holdingu, podružnici Sljeme-Medvednica i nije im ništa 
odgovoreno, pa moli Gradonačelnika može li se nešto učiniti a ako i ne u tolikoj mjeri kao do 
sada, onda da se barem jednom dijelu invalida branitelja omogući besplatno skijanje na 
Sljemenu jer je sezona već počela.  

Predlaže da se za potrebe invalida, ne samo Domovinskog rata nego općenito za 
invalide, osigura parkirno mjesto u blizini Vidikovca, jer je za njih ono kod Tomislavovog 
doma udaljeno od skijališta što im predstavlja problem sa skijaškom opremom doći do 
skijališta. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog i govori 

da su na Sljemenu napravili puno, ali nisu doveli zadnju stanicu u projektu nove žičare od 
sadašnje zadnje stanice do Vidikovca te da će taj problem riješiti kada to bude gotovo.  Nova 
žičara projektirana je i kretat će od Mihaljevca ili od Dolja, dvije su alternacije početne i 
završne stanice, pa treba još napraviti i od sadašnje zadnje stanice do Vidikovca. Tako će biti 
riješen i problem parkiranja. Za sada ostaje parkiranje kod Tomislavca na velikom parkingu, 
jer gore se nema gdje napraviti.  

Što se tiče besplatnih ili subvencioniranih karata dogovor je da ove godine nema ništa 
besplatno a određene socijalne kategorije ili invalidi, za što se zalaže, mogu to realizirati 
putem resornog ureda Odjela za branitelje. Ostali građani plaćaju redovnu cijenu, jer skijanje 
nije socijalna kategorija. 

 
Gospodin Joško Morić podsjeća da je na prošloj sjednici Gradske skupštine pitao je li 

moguće očekivati u 2008. snižavanje cijena nekih komunalnih usluga u Gradu Zagrebu te  
hoće li u sljedećoj godini 2008. biti povećanja i ako ih bude, je li moguće očekivati možda i 
spuštanje cijena nekih komunalnih usluga. 

Ima prijedlog u svezi s odlagalištem otpada Jakuševec da bi se izbjegla kontroverzna 
mišljenja, opravdani strahovi, nerazumijevanje ljudi što se tamo događa da se ugrade mjerni 
uređaji, da se na displejima na prilaznim pravcima mogu očitati vrijednosti koncentracije 
metana, tlaka i razine vode što će otkloniti prostor za špekulacije o tome što se zapravo tamo 
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događa, otklonit će se zabrinutost ljudi koji žive u neposrednoj blizini ali i u Gradu Zagrebu, 
informirat će ih se i povećat će se razina odgovornosti i ozbiljnosti gradske uprave.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najprije odgovara na prijedlog u 
vezi s Jakuševcem. Misli da su na Jakuševcu stvari apsolutno pod kontrolom. Od 2001. do 
2004. sanirali su Jakuševec po najzahtjevnijoj tehnologiji kojom su sanirane sve deponije u 
Europi, pod budnim okom europskih i domaćih stručnjaka. Napravili su taj posao na ponos 
Zagrepčana, 8,5 milijuna kubnih metara smeća koje je 45 godina slagano na Jakuševcu, 
sanirano je po svim zahtjevima struke i stavljena je membrana, slojevi gline, tkanica, 
nepropusni slojevi, procjeđivanje, otplinjavanje itd. da ne ulazi u meritum stvari. To su 2004. 
godine i svečano obznanili. Tamo se proizvodi i struja. Zna da ti uređaji svi postoje, jer 
moraju biti mjere opreza a zna da su predstavnici Holdinga na čelu s kolegom Ljubičićem 
nakon tih natpisa bili na licu mjesta i da su sve relevantne inspekcije Grada i države bile tamo. 
Očekuje i od njih da daju svoja izvješća. Neka institucije pravne države rade svoj posao.  

Poziva sve one koji su zaduženi da izvrše kontrolu i kažu istinu da to što prije objave. 
Slaže se sa gradskim zastupnikom Joškom Morićem da se ljude objektivno treba informirati, 
jer kad se kaže bombastičnu vijest jednom, više puta ljudi su u panici a najviše ljudi s 
Jakuševca koji su tamo najugroženiji. 

Što se tiče poskupljenja dobro su se razumjeli zadnji put. Neće biti poskupljenja u 
2008. godini bez povijesnih razloga. 

 

Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja. Predložio je da se uspostavi sustav 
koji će u realnom vremenu informirati građane na displejima o stanju razine metana, tlaka, 
vode i ostalim relevantnim podacima na temelju kojih bi ljudi mogli prosuđivati da nema 
razloga za zabrinutost ako ih nema i na vrijeme biti informirani da ih ima ako problemi 
nastanu.  

Moli da uz usmene odgovore na pitanje i prijedlog dobije i pisane odgovore.  
 

Gospođa Iva Prpić pitanje postavlja članovima Gradskog poglavarstva Grada Zagreba 
zašto Grad Zagreb nema savjet mladih. Podsjeća da je Hrvatski sabor donio Zakon o 
savjetima mladih na sjednici 16. veljače 2007. koji je obvezao svaku jedinice lokalne 
samouprave da osnuju savjet mladih u roku od 6 mjeseci. Problem je naravno što taj zakon 
nema sankcije a svaki zakon bez sankcije samo je eventualno preporuka. 

Predlaže da se na prvoj sljedećoj sjednici Gradskog poglavarstva predloži odluka o 
osnivanju savjeta mladih. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da bi Savjet mladih 
već bio formiran da nije bilo izbora i da je gradska zastupnica je bila zauzeta izborima te da se 
nada će se to napraviti sada kada su izbori iza nas. Odgovara da je to negdje zapelo i da do 
njega nije došlo.  

Pita zamjenicu Gradonačelnika Grada Zagreba gospođu Ljiljanu Kuhta Jeličić je li 
informirana o ovom? Na njezin niječan odgovor iz klupe, konstatira da ju je trebalo 
informirati o tome. 

 

Gospođa Iva Prpić traži daljnje objašnjenje i ističe da je komunicirala s Odjelom za 
mlade Gradskog ureda za obrazovanje i zapravo su potražili njezinu pomoć, da ovo ne traži u 
svoje ime niti u vidu neke svoje promidžbe nego u ime svih mladih ljudi kojih ima 25% u 
ovom gradu.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i navodi da ni 
u jednom trenutku nije rekao da to radi zbog sebe i ne vidi razloga da tako govori. Želi da 
rade zajedno u sinergiji zajedništva ne samo SDP-ovog nego svekolikog skupštinskog jer se u 
sinergiji zajedništva rađaju nove vrijednosti pa i ovaj savjet. 
 

Gospodin Josip Petrač pita u vezi s izgradnjom doma invalida. S obzirom da zastupa i 
interese udruga invalida, odnosno osoba s invaliditetom Grada Zagreba jučer je na 
povjerenstvu dobio zadatak da postavi to pitanje o izgradnji centra URIHO na Kajzerici. 
Interesira ih kada će to početi i može li se vidjeti što će se sve graditi, koliki će biti smještajni 
kapaciteti, koliki će biti kapaciteti za sport i razonodu i ostali sadržaji koji se predviđaju 
graditi.  

Moli ako je moguće usmeni ali svakako i odgovor u pisanom obliku.  
 

Gospodin Zvonimir Šostar dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, odgovara da se radi na projektu 
revitalizacije restrukturiranja URIHO-a. Na čelu Povjerenstva koje je za to zaduženo je 
dogradonačelnik gospodin Ivo Jelušić i za početak 2008. godine je zacrtano da se krene u 
punom opsegu s aktivnostima. 

Predviđeno je osim samih proizvodnih pogona i zaštitnih radionica URIHO-a da se na 
tom mjestu napravi dom za osobe s invaliditetom smještajnog kapaciteta cca 200 korisnika. 
Nije im bila namjera getoizirati bilo koga, međutim objekt na Jarunu je zbog preizgrađenosti 
izgubio mogućnost normalnog funkcioniranja osoba s invaliditetom i predviđena mu je druga 
namjena. Tu će biti i polivalentna športska dvorana koja će biti ne samo za osobe s 
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invaliditetom, već će ju svi građani moći koristiti. Znaju već sada iako još registar nije gotov 
da se preko 90 tisuća sugrađana izjasnilo da ima neki od oblika invalidnosti. 

 
Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Miroslav Rožić pita Gradonačelnika Grada 

Zagreba gospodina Milana Bandića u vezi s njegovom najavom da će se u vezi s već 
poznatim problemom Grada Zagreba, koji je možda u Europi jedinstveni primjer glavnog 
grada koji nema svoj stadion, raspisati referendum radi rješenja tog doista jedinstvenog 
europskog fenomena te zašto stadion u Zagrebu, bez obzira na to rekonstruira li se 
Maksimirski ili se gradi novi, prema procjenama košta između 550 i 700 milijuna eura, dakle 
gotovo jedan cijeli gradski proračun 5-6 milijardi kuna, a takvi stadioni i puno luksuzniji koji 
se predviđaju u Europi i svijetu ne prelaze cifru od 100 milijuna eura? U vezi s izgradnjom 
dvorane dokazao da je velika razlika između ponude i onoga što je vrlo uspješno uspio postići 
pregovorima te smatra da je uspio gotovo prepoloviti ponudu za dvoranu pa bi se i izgradnja 
stadiona u Zagrebu mogla svesti u europske okvire bez obzira što je već utrošeno 70 milijuna 
eura u ovu nakaradu koju imamo.  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se kani suradnje 
s onim genijalcima koji su ovu nakaradu napravili, a sad imaju još genijalnije zamisli o 
izgradnji nekog drugog stadiona na nekom drugom mjestu.  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da mu je drago da je 

gospodin mr.sc. Miroslav Rožić postavio to pitanje, koje je pitanje svih športskih pitanja u 
gradu.  Kada se 1998. počelo graditi na ho-ruk, po nalogu, strojevi su počeli grickati sjevernu 
tribinu. Kada se gradi kuća od krova nikako, od temelja nekako, ali kada se počne graditi od 
prvog kata onda je još gore. Upravo je gradnja stadiona u Maksimiru od prvog kata a ima 5-6 
katova. To je slučaj koji su naslijedili što gradski zastupnik dobro zna. Sjeća se zagrebačke 
krize i svega ostaloga. To je najveći vrući kesten koji je ova gradska uprava naslijedila. 
Najavljuje da će za iduću sjednicu Skupštine dobiti informaciju o svim stadionima 
napravljenim u posljednje 4 godine, modelima financiranja i koliko su koštali. Ne treba brkati 
kruške i jabuke. Stadione o kojima je govorio gradski zastupnik financirali su dotični gradovi, 
a nisu građeni javno-privatnim partnerstvom. Ako se ide tim sistemom onda to treba 
pomnožiti s 2,  2,5 do 3 zavisno od toga čija je zemlja. Nije istina da je u Zagrebu cijena 
izgradnje stadiona 500 do 700 milijuna eura.  

Priprema se alternativna lokacija i građani Grada Zagreba odlučit će u vezi sa 
stadionom je on nema mandat za "zbubati" tolike novce u Maksimir, a opet ostaviti tamo 
bogalja, jer po novom prijedlogu treba rušiti južnu, istočnu i zapadnu tribinu , a ostaviti 
sjevernu i potrošiti 264 milijuna eura. Nije njegov hir da se ide s alternativnom lokacijom i da  
se pita građane što žele, već je to nasušna potreba. Nema drugog izbora jer su to ogromni 
novci. 
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Da se njega pitalo 1998. ne bi se dijelom rušio pa gradio stadion. Sada nema izbora i mora se 
naći rješenje. Najpoštenije i najdemokratskije rješenje je referendum. Napominje da nisu 
prepolovili cijenu u pregovorima koje je vodio njegov zamjenik Ivo Jelušić, već je smanjena 
za oko 30 milijuna eura. Nema nikakvih razloga da ne bude iskren do kraja. Nakon 
referenduma na kojem će se odlučiti u vezi sa stadionom o prijedlogu će raspravljati Gradsko 
poglavarstvo i Gradska skupština.  
 

Gradski zastupnik gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži daljnje objašnjenje s obzirom 
da na tom gradskom stadionu, ponovno naglašava, ne igra samo Dinamo i nije to samo njegov 
stadion. Na tom ruglu od stadiona u glavnom gradu ove države igra i reprezentacija koja je 
10. na svijetu po svim FIFA ljestvicama, koja je najveći kandidat za prvaka Europe itd. Misli 
da tu ima dovoljno prostora da se podijeli i odgovornost i potreba za izgradnjom ovog 
stadiona a ne samo da je odluka o tome na grbači Grada Zagreba, odnosno građana i poreznih 
obveznika Grada Zagreba pa čak niti na Gradonačelnikovoj grbači.  

Na Gradonačelnikovu molbu da mu pomogne savjetom odgovara da treba izgraditi novi 
stadion na mjestu na kojem je bio stari stadion koji izgorio za vrijeme II. Svjetskog rata na 
Sveticama, a od ovog stadiona neka naprave športski kompleks s hotelima, bazenima i svim 
ostalim sadržajima, dakle drugi projekt. Treba se osloboditi tog suludog projekta koji je 
započeo prije 12 godina.  

Navodi da on nije član Upravnog odbora Dinama, u Upravi sjede ljudi koji za to 
primaju plaću. On je član Izvršnog odbora i tamo radi bez naknade.  

 

Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden 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 na ideju da se na 
starom stadionu na Sveticama napravi stadion da Grad ima svoju prostorno-plansku 
dokumentaciju, pravila igre koja su usvojena te da treba poslušati ljude koji o tome više znaju.  

Za ovih 7,5 godina promijenile su se tri koalicijske vlasti, ali nisu izašli iz tog 
začaranog kruga. Jedino rješenje koje ima je da se ponudi još jedna alternativna lokacija i da 
se o tome pita ljude te da to nije nikakvo odgađanje problema. Za 6 mjeseci će se donijeti 
odluka. Bit će pošteno pripremljen kvalitetan tender za referendumsko pitanje s lokacijom, 
idejnim rješenjem i cijenom koštanja i ljude će se pitati jesu li za rješenje da se ruše tri tribine 
i koliko to košta ili za rješenje izgradnje stadiona na drugoj lokaciji.  
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Ako bi se njega pitalo na Sveticama ne bi ništa radio, jer je to prekrasna parcela u 
gradu koju ne treba betonizirati te smatra da je zločin zatvoriti sjevernom tribinom dotok 
svježeg zraka iz Maksimira.  

 
Gradski zastupnik gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor i najavljuje da će ako se tako dogovore produžiti vrijeme za 
postavljanje pitanja i davanje odgovora. 

 

Gradski zastupnik gospodin Stipe Tojčić precizira prigovor u vezi s povredom 
Poslovnika. 

 

Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden traži i dobiva riječ zbog povrede 
Poslovnika. 

 

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

Gradski zastupnik gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića u vezi s obećanjem što ga je dao prigodom otvaranja Doma kulture 
u naselju Sveta Klara u Novom Zagrebu da će se tamo izgraditi ambulanta, jer je to jedno od 
najzapuštenijih naselja u pogledu infrastrukture. Moli usmeni i odgovor u pisanom obliku.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da mu je drago kada 
gradski zastupnici kroz svoja pitanja kažu da se ipak nešto radilo. To se zove indirektna 
kampanja.  

Napominje da će gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva Grada 
Zagreba i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje naći načina 
da pomogne tim ljudima koji su došli s pinklecima u Zagreb i posljednjih 10-15 godina 
postali stanovnici naselja Sveta Klara koje se udvostručilo. Nemaju ni rezervne imovine ni 
domovine i mora im se osigurati ambulanta i odvodna infrastruktura kao što im je osigurana 
škola i društveni dom te uveden plin. Iduće godine će se stvoriti preduvjeti da se to počne 
realizirati.  
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Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden postavlja pitanje 
Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću i navodi da dio odgovora očekuje 
na ovoj sjednici a ostatak u pisanom obliku.  

U vezi s oglasom tvrtke Dioki pita koja je zakonitost novopredloženog obračuna za 
pročišćavanje vode, kako se tretiraju oborinske vode te što znači orto-foto snimka koja je 
uzeta kao osnova?  

Pita je li istina da se naknada naplaćuje bez obzira na to je li usluga izvršena ili nije, 
hoće li se po novom pravilniku uključiti oborinske vode, po kojoj proceduri je donesen novi 
pravilnik o poskupljenju, traži da joj se dostavi potpuni izvještaj o radu Centralnog uređaja s 
troškovima jer se u novom pravilniku spominje gtroškovni princip i raspodjela troškova na 
sve građane Grada Zagreba i zašto je uzet strani partner za izradu modela i orto-foto snimke? 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se u Gradu 
napreduje od poziva na ulicu do sada poziva na tužbu i neplaćanje. To je poziv na 
nepoštivanje pravila igre. Nije znao da su nakon 17 godina došli do ovog stupnja demokracije. 
To se u pravno uređenim državama zove anarhija, a on nije za anarhiju. Gradska zastupnica 
dobit će odgovor na sva pitanja u pisanom obliku.   

Dioki je privatna tvrtka nastala u pretvorbi a na području na kojem je bila nekadašnja 
INA-OKI je sada i trgovački centar Mandi i unutar njega i Tommy. Prije tri godine okončali 
su sudski spor i nagodili se s Diokijem u vezi s dugom koje je ta tvrtka imala prema 
Vodoopskrbi. Nije ni čudo da baš od njih dolazi oglas "Istina je", jer su navikli na neplaćanje. 
Vidjeli su i njegov oglas "Istina je" pa su probali sistemom APP (ako prođe prođe).  

Moli gradsku zastupnicu da ne poziva na neposluh, jer to nije dobro. Treba poštivati 
odluke i zakone. Novi tarifni model rade stručnjaci koji su napravili puno pročistača i znaju 
kako što pravednije naplatiti ono što se potroši u europskim metropolama i taj model bit će 
prezentiran u prvom tromjesečju iduće godine. U povjerenstvu koje priprema novi model su 
predstavnici gospodarstva,  sindikata i Diokija.  

Prije četiri godine nije trebao pristati na nagodbu već su trebali ići sudskim putem do 
kraja, pa im uzeti još 3 milijuna eura. Očito ne treba biti blagonaklon. Ponekad treba sud 
izdržati do kraja, ali on je uvijek za dogovor, razgovor i dogovor, konsenzus, kompromis jer 
je to sastavni dio života, a ne tuženje sudu. 

Novi tarifni model odgovorit će na pitanje socijalne pravednosti, naplate  
pročišćavanja otpadnih voda a Holding će svojim projektom, odvajanjem uplatnice i točnog 
računa za vodoopskrbu i odvodnju od pročistača i pročišćavanja učinit transparentnijim da 
ljudi znaju na što se odnosi koji iznos. Inače će život u Zagrebu uz pročistač otpadnih voda 
postati skuplji ali to je njegova cijena, jer je Zagreb jedini u Hrvatskoj napravio takav 
pročistač mehaničkog i biološkog otpada. To je preduvjet ulaska u Europsku uniju u koju 
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trebamo ući za godinu, dvije dana a Zagreb tu opet prednjači i radi pionirski posao koji 
plaćaju Zagrepčani.  

Odgovor u pisanom obliku će gradska zastupnica dobiti na svako pitanje.  
 

Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden traži riječ za daljnje objašnjenje.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradsku zastupnicu da ne krši Poslovnik i da ne vodi polemiku. 

 
Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden traži da joj se odgovori kako je 

za mali lokal od 11 kvadrata koji nema WC-a u 7. mjesecu obračunata potrošnja vode 251 
kunu, odvodnja 77 kuna i naknada za pročišćavanje voda 577 kuna. To može dokumentirati. 
Ukupni račun je bio milijun i 244 kune. Traži objašnjenje i za račune za Sesvete i Novi 
Zagreb. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i moli 
gradsku zastupnicu da govori o imenima, prezimenima i adresama. Neka dade podatke 
službama koje će to provjeriti i dobit će na idućoj sjednici Skupštine odgovor. 

Nije siguran nakon ovih cifri koje je iznijela rade li ti lokali u skladu s pozitivnim 
zakonskim propisima. Boji se da je čovjeku već napravila medvjeđu uslugu, jer će to sad otići 
u eter i nije mu jasan ovaj nesklad njezine raščlambe. Ako je točno sve što je rekla ovom 
ugostitelju ne cvjetaju ruže, ali poslat će tamo sve inspekcije pa će se vidjeti o čemu se radi. 
Vjerojatno je "čačkala zeca, a istjerala mečku".  

 

Gradska zastupnica gospođa Morana Paliković Gruden ispravlja svoj netočni navod. 
Radi se o 1244 kune, a ne o milijun 244 tisuće kuna za objekt od 11 m2 koji nije ugostiteljski i 
koji nema WC.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić izražava neslaganje s ispravkom 
netočnog navoda. Kada s ove govornice odu izrečene javne riječi moraju biti izuzetno 
odgovorni. Nastoji biti odgovoran čovjek dok je na ovoj funkciji. Ne može se govoriti u 
šiframa a onda dovoditi u pitanje transparentnost i poštenje rada gradskih trgovačkih društava 
ili gradske uprave. Inzistira da gradska zastupnica sve podatke o kojima je govorila do detalja 
dostavi nadležnim službama koje će se na idućoj sjednici Skupštine o tome referirati. Kada s 
ove govornice govori o neorganiziranosti, netransparentnosti, neskladu cijena onda se mora 
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govoriti točno, s adresom, imenima i prezimenima. Ako je netko pogriješio treba snositi 
posljedice za svoje greške bez obzira s koje strane to dolazilo.  

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

najavljuje gradskog zastupnika gospodina Petra Kuzelea, a gradska zastupnica gospođa 
Morana Paliković Gruden ju prekida. 

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

opomenu gradskoj zastupnici. 
 

Gradski zastupnik gospodin Petar Kuzele postavlja pitanje direktoru Gradske plinare 
kakva je perspektiva opskrbe plinom za široku potrošnju posebno za kućanstva, s obzirom na 
povećane potrebe za grijanjem jer nas očekuje duga i hladna zima a INA je počela smanjivati 
isporuku plina velikim potrošačima.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da može jamčiti da je 
partnerski odnos Grada kao najvećeg komintenta i Gradske plinare s INA-om takav da neće ni 
jednog dana biti dovedeno u pitanje grijanje Zagrepčana. To već godinama svjedoče. Ove će 
godine kako meteorolozi navješćuju biti duga, hladna zima i puno će se više potrošiti plina, ali 
sigurno sugrađani mogu mirno spavati kada je u pitanju opskrba plinom iz Gradske plinare 
kojeg ima dovoljno.  
 

Gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću u vezi s pitanjem što ga je postavio na prošloj sjednici za obitelj 
Vidaković u sklopu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na Radničkoj cesti da ih netko radi 
rješavanja njihovog slučaja primi u Gradskom poglavarstvu.  

Pitanje postavlja u vezi sa slučajem Dioki d.d. iako je vidljivo da ima više apsurda. Prvi 
je apsurd da Dioki objavljuje plaćeni oglas, a ne plaća naknadu za pročišćavanje otpadnih 
voda. Pravno bi barem trebali platiti dio za koji sami smatraju da trebaju platiti, ako je točno 
da se 25-30% vode izgubi u vidu čiste pare u procesu hlađenja. U sklopu tih apsurda zanima 
ga je li točno da Hrvatske vode kao pravna osoba koja obavlja poslove upravljanja vodama te 
kontrolira rad Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu ne priznaju 
funkcionalnost tog uređaja, ili je problem u tome što bi Hrvatske vode ostale bez određenih 
sredstava, odnosno u tom bi slučaju trebala smanjiti naknadu za zaštitu voda. 

Trebalo bi dati cjelovitu informaciju o cijelom ovom slučaju i radi javnosti posebno u 
vezi sa stajalištem Hrvatskih voda prema kontroli rada Centralnog uređaja za pročišćavanje 
otpadnih voda u Zagrebu.   
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na prijedlog u vezi s 
obitelji Vidaković navodi da je gospođa bila kod njega prije 10 dana i pozvao je gospođu 
Zeković koja je s njom razgovarala, ako je riječ o osobi koja je kupila objekt napravljen 
poslije 1968.  

Oni nemaju ništa legalno jer je sve bez građevinske dozvole i Grad nema pravne osnove 
da s njima pregovara. Gospođa Zeković je to objasnila. Nakon toga oni su rekli neka teče 
sudski postupak i da se čeka njegovo dovršenje. 

Odgovara na pitanje u vezi s pročistačem te najavljuje da će gradski zastupnik dobiti 
odgovor i u pisanom obliku naročito u vezi s dualizmom, odnosno preklapanjem ovlasti i 
eventualnim nepriznavanjem Hrvatskih voda što se tiče pročistača. Radi se o projektu koji je 
napravljen jedinstven u Hrvatskoj, investiciji od 250 milijuna eura, najvećem ekološkom 
projektu u ovom dijelu jugoistočne Europe i radi se o tome da to treba uskladiti s pozitivnim 
zakonskim propisima i napraviti raščlambu između nadležnih institucija i Grada, odnosno 
Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu. Gospodin mr.sc. Ladislav 
Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo pripremit će za iduću sjednicu odgovor 
u pisanom obliku. 
 

Gradski zastupnik gospodin Zdravko Juć pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 
Milana Bandića prati li izgradnju stambenih objekata u naselju Jelkovec i izgradnja objekata 
društvenog standarda. Građani Sesveta pitaju s obzirom na velike investicije ove godine u 
škole i vrtiće u Sesvetama hoće li se u sljedećoj godini nastaviti s izgradnjom objekata 
društvenog standarda u Sesvetama i hoće li to pratiti izgradnja komunalne infrastrukture.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će naselje Sesvete u 
narednih godinu, godinu i pol dana biti veće za otprilike 15 i 20 tisuća stanovnika. Gradi se 
oko 2700 i više stanova u Sesvetama u naselju Jelkovec-Sopnica i oko 1500 u Sesvetskom 
Kraljevcu. To je preko 5000 stanova pa ako se ubroji 3-4 člana obitelji to je 15-20 tisuća ljudi 
uz sadašnjih 65-70. To će biti skoro 90 tisuća stanovnika, dakle 5.-6. grad po veličini u 
Hrvatskoj. Sanacija sesvetskog vodovoda, izgradnja prometne i komunalne infrastrukture je 
imperativ koji se mora paralelno napraviti. Gospodin Slobodan Ljubičić sa svojim timom iz 
Holdinga koji vodi cijeli posao itekako je osjetljiv i odgovoran na tom tragu. Gradski 
zastupnik dobit će u pisanom obliku odgovor što se u Sesvetama gradi i što se namjerava 
napraviti u sljedećoj godini, da ne bi došli u situaciju kao sa POS-om u Španskom da se nakon 
godinu i pol dana gradi škola, vrtić i ostalo. POS je napravio stanove i svoju funkciju završio 
a Gradu je ostalo sve ovo drugo što je trebalo napraviti. U Sesvetama si ne smiju dopustiti taj 
luksuz.  
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Gradski zastupnik gospodin Antun Mateš pita gospodina Davora Jelavića, člana 
Gradskog poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet koliko se odmaklo u realizaciji 
njegovog prijedloga u vezi s uređenjem Trga svibanjskih žrtava 1995. godine i obilježavanju 
spomena na te žrtve.   

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da Grad Zagreb 
plati troškove parničnog postupka obiteljima ubijenih sugrađana u terorističkom napadu na 
Zagreb u svibnju 1995. koje su odbijene od administracije iste vlade koja je isplatila 
milijunsku odštetu preživjelim članovima obitelji Zec uz izraze dubokog žaljenja. 
Gradonačelnik je dosad u više slučajeva pokazao da ima senzibiliteta za domoljublje. On je 
empirijski primjer podvojene političke osobe, jer slikovito kazano jednom nogom stoji u 
Mariji Bistrici a drugom u Kumrovcu.  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradskog zastupnika da se ne može na taj način obraćati Gradonačelniku.   

 

Gospodin Davor Jelavić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet, odgovara da je Trg u planu uređenja i čim vrijeme bude omogućilo započet će se s 
njegovom realizacijom. Koje obilježje treba tamo postaviti u nadležnosti je tijela koje se bavi 
tom problematikom, a ne u njegovoj. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić komentira pitanje riječima da 
dobro stoji u Hrvatskom zagorju, a i u cijeloj Hrvatskoj. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
produžuje vrijeme za davanje pitanja i odgovora, kako bi još dva gradska zastupnika mogla 
postaviti pitanja i dobiti odgovore. 
 

Gradski zastupnik gospodin Stipe Tojčić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 
Milana Bandića je li ga stvarno kupio kao što piše u novinama. U Zagrebački holding on nije 
došao s ulice, imao je svoje radno mjesto na koje se mogao vratiti nakon što je obnašao 
dužnost dogradonačelnika. Vjeruje da će uspjeti projekt Zagrebačkog holdinga i nije mu žao 
što je došao u Holding, iako je čak zbog toga izbačen iz stranke. To što radi u Holdingu nema 
nikakvog utjecaja na njega kao nezavisnog gradskog zastupnika. Uvijek je glasao po svojoj 
savjesti, pa čak i onda kad je bio u stranci.  
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je s gospodinom 
Stipom Tojčićem dok su bili zamjenici gradonačelnice često puta razgovarao o plinofikaciji i 
o onome što je radio kao zamjenik gradonačelnice za gospodarstvo. Sjedili su u prvoj klupi i 
često puta dobivali ponekad opravdano, ponekad neopravdano opomene. Spletom okolnosti 
dogodilo se to što se dogodilo i on je sretan i ponosan na gospodina Slobodana Ljubičića koji 
je u Stipi Tojčiću prepoznao čovjeka koji želi pomoći i što su se dogovorili da zajedno 
realiziraju projekte na kojima je radio 4 godine dok su bili u koaliciji. Osim toga kada osobu 
koja je bila ministar teške industrije prije '90. dobijete u Holding da radi na tako kvalitetnom 
projektu to je jamstvo da će se projekt realizirati.  

 

Gradski zastupnik gospodin Stipe Tojčić ispravlja netočni navod. Nije bio ministar teške 
industrije već ministar energetike, industrije, rudarstva i zanatstva i traži daljnje objašnjenje 
jer mu Gradonačelnik nije odgovorio na pitanje je li ga kupio. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da na to nije ni 
pomišljao jer zna da gospodin Stipe Tojčić nema cijenu. 

 
Gradski zastupnik gospodin Jozo Radoš pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 

Milana Bandića u vezi s programom obnove vodoopskrbne i odvodne mreže u Gradu 
Zagrebu. Iz Proračuna za 2008. godinu jasno je da to neće biti tako, niti iz dinamike kojom se 
to gradilo proteklih godina i jasno je da se to neće dogoditi ni u mandatu ove Skupštine 
odnosno ovoga Poglavarstva i u ovom sazivu. Istovremeno postoji Program obnove 
vodoopskrbne i odvodne mreže u Gradu Zagrebu koji je težak 159 milijuna eura, koji bi se 
trebao financirati sa 79,5 milijuna eura iz obveznica odnosno kredita koji smo digli putem 
obveznica, 60 milijuna iz kredita Europske banke za obnovu i razvoj i 20 milijuna eura iz 
sredstava Hrvatskih voda. Je li u tom programu obnove vodoopskrbne i odvodne mreže u 
Gradu Zagrebu uključena izgradnja vodovoda i kanalizacije do svih domova u Zagrebu do 
kojih ni voda ni kanalizacija do sada nije došla?  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će od 300 milijuna 
eura s kojima se izašlo na Londonsku burzu paralelno voditi akcija sanacije vodovodnog i 
odvodnog sustava i izgradnja mreže u dijelovima u kojima nema vode a to su prije svega dio 
Novog Zagreba-istok, Brezovica, Sesvete i podsljemenski dio Gornje Dubrave. To je onih 8% 
gdje još nema vode i 16% koji nema odvodnje. Svi ti novci kojima su zadužili buduće 
generacije koji dolaze kroz izdavanje obveznica vodit će se transparentno, korektno i 
odabirom pravih prioriteta a prioriteti su svakako oni koji nemaju vodu i odvodnju i da se 
sanira makar dio onoga što bježi u zemlju a to je u ovom trenutku 42%. Alarmantan podatak, 
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dovoljno govori. Paralelno voda i odvodnja u svaki dom i paralelno s tim sanacija 
vodoopskrbnog i odvodnog sustava.  

 

Gradski zastupnik gospodin Jozo Radoš traži dodatno objašnjenje jer mu je 
Gradonačelnik posredno odgovorio. Najprije je govorio o prioritetima, paralelnim prioritetima 
a onda je u jednoj rečenici rekao da će to ipak biti i program dovođenja vode i odvodnje u 
svaki zagrebački dom. To je rekao usput.  

Budući da se radi o vrlo važnom pitanju, dakle problemu koji opterećuje ovaj grad već 
decenijama i da je konačno vrijeme da se tih 8% odnosno s odvodnjom oko 20% riješi, smatra 
da je odgovor to što je rekao da će u te 3 godine u svaku zagrebačku kuću doći voda i 
odvodnja. Ali budući da se radi o programu koji je težak 159,5 milijuna eura, to je ogroman 
novac, traži i pisani odgovor Gradskog poglavarstva u kojem će mu se dostaviti program 
obnove vodoopskrbne i odvodne mreže u Gradu Zagrebu zajedno s programom dovođenja 
vode i odvodnje u svaki zagrebački dom.  

 

 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i najavljuje 
da će Zagrebački holding u pisanom obliku detaljno odgovoriti na pitanje gradskog 
zastupnika. Dodaje da su 2000. kada u preuzeli vođenje Grada imali 14,5% domaćinstava 
koja nisu imali vodu i 24,5% koja nisu imali odvodnju. Smanjili su to za 40-50%, međutim 
ostaje pred njima zadaća da u sljedeće 3-4 godine i da to obećanje realiziraju. To im je 
prioritet. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da su time iscrpljena pitanja i prijedlozi. 

 
 
1. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2008. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2008.  
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2009. - 2010., te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o 

djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2008. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008.  
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008.  
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda, te 

sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2008.  

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2008. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2008. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2008. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti za 2008. 
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- Program socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života 
osoba s invaliditetom za 2008. 

- Prijedlog programa socijalnog značenja za 2008. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 
za 2008. 

- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 
u Gradu Zagrebu u 2008. 

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 
D r u g o  č i t a n j e  

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
napominje da je na prethodnoj sjednici Gradske skupštine provedena je prethodna rasprava u 
prvom čitanju o navedenim aktima, a na ovoj sjednici, u drugom čitanju nakon rasprave, 
donijet će se Proračun Grada Zagreba za 2008. i svi navedeni programi. 

 

Gradsko poglavarstvo podnijelo je Izvješće o rezultatima provođenja prethodne 
rasprave za drugo čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2008., Prijedloga odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2008., Prijedloga projekcije proračuna Grada 
Zagreba za razdoblje 2009. - 2010. te prijedlozima programa po djelatnostima koji su u 
djelokrugu njihova djelovanja. Izvješće su gradski zastupnici primili. 

 

Amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2008. podnijeli su:  
− Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (36 amandmana), 
− Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju (1 amandman) koji je naknadno 

povukao amandman, 
− gradska zastupnica Danira Bilić (1 amandman) i 
− gradska zastupnica Margareta Mađerić (6 amandmana). 
 
Ukupno su podnesena 43 amandmana. 

 
Prijedloge za izmjene i dopune predloženih programa podnijeli su na: 
 
Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 

predškolske dobi Grada Zagreba za 2008. 
 Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 
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Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008. 
 Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 

 
Prijedlog za izmjene Prijedloga programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada 

Zagreba za 2008. 
 Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (2) 

 
Prijedlozi za izmjene Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte 

društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2008. 
 Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 

 
Prijedloge za izmjene Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, 

prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 
 Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (1) 

 
Ukupno je podneseno 6 prijedloga za izmjene i dopune programa. 

 

Amandmani Gradskog poglavarstva sastavni su dio Prijedloga proračuna, a izmjene i 
dopune predloženih programa što ih je utvrdilo Gradsko poglavarstvo sastavni su dio tih 
programa. 

 

Amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa, tabelarni pregled podnijetih 
amandmana i tabelarni pregled prijedloga za izmjene i dopune prijedloga programa gradski su 
zastupnici primili. 

 

Amandmani i prijedlozi za izmjene i dopune programa dostavljeni su Gradskom 
poglavarstvu, klubovima gradskih zastupnika i Odboru za financije, matičnom radnom tijelu i 
Odboru za Statut, Poslovnik i propise. 

 

Gradsko poglavarstvo je donijelo : 

- zaključke o očitovanju na amandmane i na prijedloge o izmjenama i dopunama 
programa javnih potreba po djelatnostima 

- zaključke o amandmanima te 

- utvrdilo prijedloge izmjena i dopuna predloženih programa i to u kulturi, 
kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti, djelatnosti gospodarenja 
vodama, prometa i komunalnog gospodarstva. 

 

Odbor za financije, matično radno tijelo razmotrio je:  
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- Izvješće o rezultatima provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje o svim 
prijedlozima akata te podnesene amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa te je 
predložio Gradskoj skupštini Grada Zagreba da donese Proračun Grada Zagreba za 2008. s 
podnesenim amandmanima koji su postali sastavni dio Prijedloga, Odluku o izvršavanju 
Proračuna Grada Zagreba za 2008., Projekciju Proračuna Grada Zagreba za razdoblje  
2009. - 2010., predložene programe s izmjenama i dopunama predlagatelja koje postaju 
sastavnim dijelom prijedloga. Odbor je također razmatrao amandmane i prijedloge za izmjene 
i dopune prijedloga što ih je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a i što su ih 
podnijeli gradski zastupnici. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na prijedloge i amandmane 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 Izvješće o prethodnoj raspravi i prijedloge akata te očitovanje na 
podnesene amandmane i prijedloge izmjena i dopuna programa. 

 

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

 

U raspravi sudjeluju Katarina Fuček (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 
HSLS-a), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a) i Igor Rađenović (u ime 
Kluba gradskih zastupnika SDP-a). 

 

Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 

 

U daljnjoj raspravi sudjeluju: Katarina Fuček (replika), Igor Rađenović (neslaganje s 
replikom), mr.sc. Tatjana Holjevac (u ime Kluba gradskih zastupnika SNL-a), Katarina Fuček 
(replika), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Ivica Miočić Stošić, 
Davor Bernardić (replika) i Ivica Miočić Stošić (neslaganje s replikom). 

 



 28 

Ovom dijelu sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac. 

 

Gospodin Slavko Kojić ispravlja netočni navod. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Josip Kereta, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain, Katarina 
Fuček, Morana Paliković Gruden, Pero Hrgović, mr.sc. Miroslav Rožić, Ivica Miočić Stošić 
(ispravak netočnog navoda) i Josip Petrač. 

 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije, u ime predlagatelja, daje odgovore na postavljena pitanja i prijedloge u raspravi. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočni navod. 

 

Gospodin Slavko Kojić izražava neslaganje s ispravkom netočnog navoda. 

 

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

 

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

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da su prijedlozi sadržani u podnijetim amandmanima u neposrednoj vezi s 
prijedlozima za izmjene i dopune predloženih programa što je vidljivo iz obrazloženja 
prijedloga za izmjene i dopune prijedloga programa te priloženih tabelarnih pregleda. 

Stoga izjašnjavanjem o neprihvaćanju amandmana na Prijedlog proračuna postaje 
bespredmetno izjašnjavanje o prijedlozima za izmjene i dopune određenih programa koji su 
povezani s amandmanima na Prijedlog proračuna pa se o njima neće posebno glasovati. 

Svi su amandmani podnijeti na članak 3. Prijedloga proračuna. Prema članku 106. 
stavku 5. Poslovnika najprije se glasuje o amandmanu koji najviše odstupa od predloženog 
rješenja. 
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Amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa gradski su zastupnici primili 
pa ih ne treba čitati. Gradski su zastupnici primili i tabelarne preglede prema kojima mogu 
pratiti redoslijed glasovanja o amandmanima na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2008. 
godinu i o prijedlozima za izmjene i dopune predloženih programa. 

 

Gradska skupština većinom glasova (9 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 1. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
2. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz 
Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa 
i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
3. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Danira Bilić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (9 "za", 28 "protiv" i 2 "suzdržana") ne prihvaća 
4. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz 
Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa 
i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (11 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 5. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 6. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (8 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 7. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu za 2008. 
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Gradska skupština većinom glasova (7 "za", 26 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 8. 
amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz 
Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja na objektima društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za" i 26 "protiv") ne prihvaća 9. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (9 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 10. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (9 "za" i 26 "protiv") ne prihvaća 11. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (8 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 12. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja na objektima društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu za 2008. i Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova u djelatnosti 
gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (7 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 13. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (7 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 14. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 15. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
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Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 16. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (7 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 17. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (5 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 18. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (7 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 19. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 20. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 21. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (8 "za", 25 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
22. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (5 "za" i 26 "protiv") ne prihvaća 23. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (4 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 24. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (4 "za" i 31 "protiv") ne prihvaća 25. amandman 
što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 30 "protiv") ne prihvaća 26. amandman 
što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić. 
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Gradska skupština većinom glasova (5 "za" i 30 "protiv") ne prihvaća 27. amandman 
što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za", 28 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
28. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz 
Prijedlog za izmjenu Prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi 
te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (5 "za" i 29 "protiv") ne prihvaća 29. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (4 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 30. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (3 "za" i 29 "protiv") ne prihvaća 31. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za", 26 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
32. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (11 "za", 24 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
33. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (6 "za", 27 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
34. amandman što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (4 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 35. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (4 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 36. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
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Gradska skupština većinom glasova (6 "za" i 26 "protiv") ne prihvaća 37. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (7 "za", 27 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
38. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (4 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 39. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (7 "za" i 28 "protiv") ne prihvaća 40. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a koji je vezan uz Prijedlog za 
izmjene Prijedloga programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008. 

 

Gradska skupština većinom glasova (8 "za" i 27 "protiv") ne prihvaća 41. amandman 
što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 

Gradska skupština većinom glasova (10 "za", 25 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
42. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (12 "za", 25 "protiv" i 1 "suzdržan") ne prihvaća 
43. amandman što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić. 

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 11 "protiv") donosi 

 
PRORAČUN 

Grada Zagreba za 2008., 
 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Proračun se prilaže zapisniku. 

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 11 "protiv") donosi 
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ODLUKU 

o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2008.,  
 

u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac na 
zahtjev gospođe Katarine Fuček ponavlja glasovanje o Prijedlogu projekcije Proračuna Grada 
Zagreba za razdoblje 2009. - 2010. 

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 11 "protiv") donosi 
 

PROJEKCIJU 
Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2009. - 2010., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se zajedno glasuje o predloženim programima s izmjenama i dopunama 
predlagatelja. 

 

Gradska skupština većinom glasova (37 "za" i 2 "protiv") prihvaća da se zajedno 
glasuje o predloženim programima s izmjenama i dopunama predlagatelja. 

 

Gradska skupština većinom glasova (28 "za" i 10 "protiv") donosi 

 
PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci 
predškolske dobi Grada Zagreba za 2008., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 
javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008., 
 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba učeničkog i studentskog standarda te sredstava za pomoć djeci 
zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u Domovinskom ratu za 2008., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2008., 
 

s izmjenama predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2008., 
 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2008., 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 
promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad Zagreb u 2008., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje  
kvalitete života osoba s invaliditetom za 2008., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

od socijalnog značenja za 2008., 
 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje Domovinskog rata i njihove obitelji, 
borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2008., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu za 2008., 
 

s izmjenama i dopunama predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2008., 

 
s izmjenama i dopunama predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku u trajanju od sat vremena. 

 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 

 

 

2. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
gradskih upravnih tijela 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 
Prijedlog, koji postaju njegov sastavni dio. Amandmane predlagatelja gradski su zastupnici 
primili. 

 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova podnijelo je amandman na Prijedlog. 

 

Amandman je dostavljen Gradskom poglavarstvu i Odboru za Statut, Poslovnik i 
propise. Amandman su zastupnici primili. 

 

Gradsko poglavarstvo je prihvatilo amandman Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 
koji postaje sastavni dio Prijedloga. Očitovanje su gradski zastupnici primili. 

 

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

 

Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), mr.sc. Miroslav Rožić (ispravak netočnog navoda), Pero Kovačević (u 
ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a) i mr.sc. Miroslav Rožić. 
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Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, gospodin Ivo Jelušić, u ime predlagatelja 
daje završnu riječ. 

 

Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić ispravlja netočni navod. 

 

Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela, 

 

s amandmanima predlagatelja i amandmanom koji je predlagatelj prihvatio, u predloženom 
tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

3. Prijedlog odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

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

 

Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, gospodin Ivo Jelušić, obrazlaže Prijedlog. 

 

U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 
zastupnika HNS-a), Zdravko Juć (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a) i Pero Kovačević. 
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Zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, gospodin Ivo Jelušić, u ime predlagatelja 
daje završnu riječ. 

 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod. 

 

Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 

ODLUKU 

o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

4. Prijedlog odluke o sudjelovanju djece hrvatskih branitelja Grada Zagreba u 
programu "Uči - radi - upoznaj - hospitacije u inozemstvu" 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandman na 

Prijedlog. Amandman predlagatelja gradski su zastupnici primili. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za socijalnu skrb, matično radno tijelo i nadležna radna 

tijela 
- Odbor za obrazovanje i šport i 
- Odbor za mladež. 

 

Gradski zastupnik Žarko Delač podnio je amandmane na Prijedlog. 

 

Amandmani su dostavljeni Gradskom poglavarstvu i Odboru za Statut, Poslovnik i 
propise. Amandmane su gradski zastupnici primili. 

Gradsko poglavarstvo prihvatilo je amandmane, koji time postaju sastavnim dijelom 
Prijedloga. Očitovanje Gradskog poglavarstva gradski su zastupnici primili. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 
osnove njihove 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. 

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za ") donosi 

 
ODLUKU 

o sudjelovanju djece hrvatskih branitelja Grada Zagreba u programu 
"Uči - radi - upoznaj - hospitacije u inozemstvu", 

s amandmanom predlagatelja i amandmanima koje je predlagatelj prihvatio, u predloženom 
tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

5. Prijedlog odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i 
mjestima za ugostiteljsku i uslužnu djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u 
kioscima 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandman na 
Prijedlog. Amandman predlagatelja gradski su zastupnici primili. 

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

mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo. 

 

Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandman s 
osnove njihove usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

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

 

Gradska skupština jednoglasno (27 "za ") donosi 

 
ODLUKU 

o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica i mjestima za 
ugostiteljsku i uslužnu djelatnost izvan tržnica koje se obavljaju u kioscima, 

 

s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje 
financijske potpore za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade 
Grada Zagreba 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, koje je utvrdilo amandman na 
Prijedlog. Amandman predlagatelja gradski su zastupnici primili. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za mladež, matično radno tijelo. 

 

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

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gospodin Tihomir Tonković, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport, obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (26 "za ") donosi 

 
ODLUKU 

o izmjenama i  dopunama Odluke o kriterijima za ostvarivanje financijske 
potpore za programe ili projekte udruga mladih ili udruga za mlade Grada Zagreba, 

 

s amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 

Odluka se prilaže zapisniku. 

 

 

7. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2008. 

 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je predložilo Zaključak. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, matično radno 

tijelo. 

Gradski zastupnik gospodin Žarko Delač podnio je Prijedlog za izmjenu i dopunu 
predloženog programa i naknadno povukao svoj prijedlog. Obavijest o tome gradski su 
zastupnici primili. 

 

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

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže Prijedlog. 

 

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

Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, u ime predlagatelja, daje 
završnu riječ. 
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Gradska skupština većinom glasova (23 "za" i 4 "protiv") donosi 

 

PROGRAM 
međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2008., 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

 

8. Prijedlog zaključka o suradnji Grada Milana i Grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, matično radno. 

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

usklađenosti s propisima. 

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže Prijedlog. 

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK, 

o suradnji Grada Milana i Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja 
komunalnog otpada za Grad Samobor i Grad Svetu Nedelju i određivanju naknade 
za korištenje građevine za zbrinjavanje otpada 

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

nadležna radna tijela 
- Odbor za zaštitu okoliša i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 

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

usklađenosti s propisima. 

 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

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

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti odlaganja komunalnog otpada 

za Grad Samobor i Grad Svetu Nedelju i određivanju naknade  
za korištenje građevine za zbrinjavanje otpada, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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10. Izvješća o radu radnih tijela Gradske skupštine za razdoblje od 1. listopada 2006. do 

1. listopada 2007. s prijedlozima zaključaka o prihvaćanju izvješća o radu, i to: 
10.1. Mandatnog povjerenstva 
10.2. Odbora za izbor i imenovanja 
10.3. Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
10.4. Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova 
10.5. Odbora za gospodarski razvoj 
10.6. Odbora za financije 
10.7. Odbora za komunalno gospodarstvo 
10.8. Odbora za prostorno uređenje 
10.9. Odbora za zaštitu okoliša 
10.10. Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu 
10.11. Odbora za zdravstvo 
10.12. Odbora za socijalnu skrb 
10.13. Odbora za obrazovanje i šport 
10.14. Odbora za kulturu 
10.15. Odbora za mladež 
10.16. Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju 
10.17. Odbora za mjesnu samoupravu 
10.18. Odbora za predstavke i pritužbe 
10.19. Odbora za nacionalne manjine 
10.20. Odbora Gradske skupštine Grada Zagreba za javna priznanja 
10.21. Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
10.22. Povjerenstva za spomenike, spomen-ploče i slične predmete 
10.23. Eko-stožera Grada Zagreba 
10.24. Izvješće o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i informacija o 

aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava 

 
Predlagatelji su radna tijela na temelju Zaključka što ga je Gradska skupština donijela 

na donijela na 19. sjednici 29. studenoga 2007. 

 

U raspravi sudjeluje Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HNS-a). 

 

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

 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća prijedlog da se zajedno glasuje o predloženim 
zaključcima. 

 

Gradska skupština jednoglasno (28 "za") donosi 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Mandatnog povjerenstva, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za izbor i imenovanja, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

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

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 

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

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za gospodarski razvoj, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za financije, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za komunalno gospodarstvo, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za prostorno uređenje, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za zaštitu okoliša, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

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

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za zdravstvo, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za socijalnu skrb, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za obrazovanje i šport, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za kulturu, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za mladež, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

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

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za mjesnu samoupravu, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za predstavke i pritužbe, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Odbora za nacionalne manjine, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

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

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za spomenike, 

spomen-ploče i slične predmete, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o radu Eko-stožera Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 

o prihvaćanju Izvješća o stanju ljudskih prava na području Grada Zagreba i 
informacija o aktivnostima Gradske koordinacije za ljudska prava, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

11. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva na dodjelom godišnjih nagrada 
Hrvatskog društva likovnih umjetnika 

 

Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
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Gradska skupština jednoglasno donosi 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad  dodjelom godišnjih nagrada 

Hrvatskog društva likovnih umjetnika, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

12. Prijedlog zaključka o imenovanju privremenog ravnatelja Zavoda za prostorno 
uređenje 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju privremenog ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

13. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i film "August 
Cesarec" 

 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 

 

Izvješće Odbora za kulturu gradski su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu i film "August Cesarec", 

 

u predloženom tekstu. 

Rješenje se prilaže zapisniku. 

 

 
14. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora I. tehničke 

škole Tesla 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XV. 

gimnazije 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Centra za 

odgoj i obrazovanje 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Gundulića 
e) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne 

škole Ivana Cankara 
 

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 (29 "za") prihvaća da se zajedno glasuje o predloženim 
zaključcima. 

 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

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

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora XV. gimnazije, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

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

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Ivana Gundulića, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole Ivana Cankara 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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15. Prijedlog zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta Osnovne škole Vrbani 

 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 

 

Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Vrbani, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 
16. a) Prijedlog zaključka o preimenovanju puta 

b) Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o imenovanju, preimenovanju i 
ukidanju imena ulica, trgova i drugih javnih površina 

 
Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 

 

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

 

ZAKLJUČAK 
o preimenovanju puta, 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 
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ad.b) Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o izmjeni Zaključka o imenovanju, preimenovanju i ukidanju 

imena ulica, trgova i drugih javnih površina, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

17. Prijedlog zaključka o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za ocjenu utjecaja 
na okoliš (industrijski pogon Dioki d.d.) 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 

Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o prijedlogu za imenovanje člana Komisije za ocjenu utjecaja na okoliš, 

 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

 

18. Prijedlog zaključka o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma 
Grada Zagreba za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Rita" 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 

 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma Grada Zagreba 

za psihički bolesne odrasle osobe "Sveta Rita", 
 

u predloženom tekstu. 

Zaključak se prilaže zapisniku. 

 

   

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac želi 
gradskim zastupnicima čestit Božić i sretnu Novu Godinu. 

 

Predsjednica zaključuje 31. sjednicu u 16,21 sati. 

 
KLASA: 021-05/07-01/148 
URBROJ: 251-01-04-07-8 
Zagreb, 20. prosinca 2007. 
 
 

 
TAJNICA 

GRADSKE SKUPŠTINE 
 

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

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r. 
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