
ZAPISNIK 
33. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

6. ožujka 2008. 



ZAPISNIK 
33. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 6. ožujka 2008. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9, 06 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 

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

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Morana Paliković 

Gruden i Dragutin Štiglić. 
 
Nenazočan gradski zastupnik: mr.sc. Josip Kereta. 
 
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 - pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; 
Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; Duško Ljuština - član 
Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa; Stjepan Stublić - član 
Gradskog poglavarstva za područje poljoprivrede i šumarstva; 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; Zoran Nevistić - 
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za 
opću upravu; mr.sc. Pavle Kalinić - pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport; 
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 
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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; Stipe Zeba - šef Kabineta Gradonačelnika; 
Božidar Merlin - zamjenik pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Stjepan Škrapec - zamjenjuje 
pročelnika Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice 
Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Sanja Kumpar - predsjednik Vijeća Gradske 
Donji Gornji grad; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - 
Medveščak; Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - 
potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; Hrvoje Ozmec - predsjednik 
Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Dragan Korolija Marinić - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Črnomerec; Franjo Novosel - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja 
Dubrava; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja Dubrava; Mario Jelić - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske 
četvrti Podsused - Vrapče; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; 
Zagrebački holding d.o.o.: Franjo Žulj - voditelj Podružnice Autobusni kolodvor; Ljerka 
Ćosić - voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko 
stambeno-komunalno gospodarstvo; Marijan Ožanić - voditelj podružnice Tehnološki park 
Zagreb; Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje sportskim objektima; Stjepan 
Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Mate Kraljević - voditelj Podružnice 
Zagrebparking; Ivan Tolić - voditelj Podružnice Zagrebački električni tramvaj; dr.sc. Zlatko 
Milanović - v.d. voditelja Podružnice ZGOS; Miljenko Bartulović - direktor Vodoprivrede 
d.d.; Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ivica Knežević - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Čistoća; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Tržnice Zagreb; Danica 
Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Davorka Maljković - 
ravnateljica Ustanove Zoo; Marko Kujundžić - zamjenjuje direktora Zračne luke Zagreb; 
dr.sc. Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba; 
Raško Ivanov - predstavnik bugarske nacionalne manjine Grada Zagreba i djelatnici Stručne 
službe Gradske skupštine. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

utvrđuje da je sjednici nazočno 39 (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 zastupnici Dragutin Štiglić i Morana 

Paliković Gruden te Nevenka Krznarić, pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske 
poslove a na sjednici ju zamjenjuje Đorđe Nikolić. 

 
Zakašnjenje su najavili gradski zastupnici dr.sc. Ivo Josipović i mr.sc. Neven Mimica. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

otvara 33. sjednicu. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

obavještava gradske zastupnike da je, sukladno članku 34. stavku 3. Poslovnika Gradske 
skupštine Grada Zagreba, prije održavanja današnje sjednice prihvatila u ime Gradske 
skupštine Grada Zagreba pokroviteljstvo nad predstavljanjem knjige Janka Bučara "Hrvatski 
književnici u anegdotama" koje je održano 18. veljače 2008. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 32. sjednice Gradske skupštine 

Grada Zagreba održane 31. siječnja 2008. 
 
Gradski su zastupnici primili: 

- uz poziv za sjednicu od 22. veljače 2008. prijedlog dnevnoga reda s materijalom za 
predložene točke te rokovnik sjednica radnih tijela i Službeni glasnik Grada Zagreba 1/08; 

- uz dopis dopunske dostave od 26. veljače 2008. prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga 
reda novim točkama 3., 4. i 5. s tim u vezi dosadašnja točka 3. postaje točka 6. prijedloga 
dnevnoga reda, prijedloge za dopunu prijedloga dnevnoga reda novim točkama 7. i 8. s 
tim u vezi dosadašnje točke od 4. do 34. postaju točke od 9. do 39. prijedloga dnevnoga 
reda, prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 40., novi prijedlog 
dnevnog reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela, zapisnik 32. sjednice Gradske 
skupštine Grada Zagreba održane 31. siječnja 2008., pregled postavljenih pitanja i 
prijedloga gradskih zastupnika na 32. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 31. 
siječnja 2008. godine te primljenih odgovora, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih 
zastupnika, Stvarno kazalo Službenog glasnika Grada Zagreba za 2007. i Pregled 
dostavljenih materijala za 33. sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama 
dnevnoga reda i datumima dostave; 
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- uz dopis dopunske dostave od 4. ožujka 2008. za točku 2. Zaključak o podnošenju 
amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 
"Tvornica autobusa", za točku 3. Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni 
prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Remetinec rotor - zapad, za 
točku 4. Zaključak o podnošenju amandmana na Konačni prijedlog odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja Zona Ciglana - Sesvete, za točku 5. Zaključak o podnošenju 
amandmana na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja "Oranice - TEP tematski park", izvješća radnih tijela za 
točke od 7. do 9. i točke od 15. do 34., prijedlog za donošenju po hitnom postupku, 
odgovore na pitanja i prijedloge gradskih zastupnika, Novi pregled postavljenih pitanja i 
prijedloga gradskih zastupnika na 32. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 31. 
siječnja 2008. godine te primljenih odgovora i Novi pregled dostavljenih materijala za 33. 
sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima 
dostave; 

- uz dopis dopunske dostave od 5. ožujka 2008. izvješća radnih tijela za točke od 2. do 11. i 
točku 35., za točku 40. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Ustanove Zoološki vrt 
Grada Zagreba i Novi pregled dostavljenih materijala za 33. sjednicu Gradske skupštine 
Grada Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave; 

- uz dopis dopunske dostave od 6. ožujka 2008. za točku 6. Zaključak Gradskog 
poglavarstva o amandmanu na Prijedlog odluke o komunalnom redu, za točku 7. 
Zaključak Gradskog poglavarstva o amandmanima na Prijedlog odluke o radnom vremenu 
za pojedine obrte, Izvješća Odbora za Statut, Poslovnik i propise za točke 6. i 7., 
Zaključak o izmjenama i dopunama Prijedloga zaključka o prijenosu poslovnog udjela u 
trgovačkom društvu RADIO 101 d.o.o., što ga je Gradsko poglavarstvo predložilo da se 
donese po hitnom postupku, Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise o Prijedlogu 
zaključka o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu RADIO 101 d.o.o. s 
izmjenama i dopunama predlagatelja, odgovore na pitanja i prijedloge gradskih 
zastupnika, Novi pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika na 32. 
sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 31. siječnja 2008. godine te primljenih 
odgovora i Novi pregled dostavljenih materijala za 33. sjednicu Gradske skupštine Grada 
Zagreba prema točkama dnevnoga reda i datumima dostave. 

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

obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prijenosu poslovnog udjela u 
Trgovačkom društvu "Radio 101" d.o.o. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o 

prijenosu poslovnog udjela u Trgovačkom društvu "Radio 101" d.o.o. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 11. prijedloga dnevnog reda. 
 

Gradska skupština jednoglasno prihvaća 
 

Dnevni red 
 
1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine 
2. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Tvornica 

autobusa" 
3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Remetinec 

rotor - zapad 
4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zona Ciglana - 

Sesvete 
5. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja "Oranice - TEP tematski park" 
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu 
7. Prijedlog odluke o radnom vremenu za pojedine obrte 
8. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba 
9. Prijedlog odluke o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba 
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

gradskih upravnih tijela 
11. Prijedlog zaključka o prijenosu poslovnog udjela u Trgovačkom društvu "Radio 

101" d.o.o. 
12. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 

području Grada Zagreba u 2008. 
b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 

Zagreba u 2008. 
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

odlučivanje 
14. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u 

ciklusu "Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine 
Grada Zagreba"  

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 70. 
obljetnice postojanja V. gimnazije 

15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarski 
razvoj  

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova 
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16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Remetinec" 
17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga" 
18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice" 
19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Budućnost" 
20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Utrina" 
21. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrapče" 
22. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zvončić" 
23. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zrno" 
24. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Jarun" 
25. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" 
26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko" 
27. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trešnjevka" 
28. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Potočnica" 
29.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Siget" 
30. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Travno" 
31. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrbik" 
32. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak" 
33. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Petar Pan" 
34. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Mali princ" 
35. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

"Krijesnice" 
36. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog kazališta mladih 
37. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja 

Grada Zagreba 
38.  Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Bukovac" 
39. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 

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

Trgovačke škole 
40. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za raspisivanje 

natječaja za imenovanje ravnatelja Kulturno-informativnog centra 
41. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba 
 

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 10 gradskih 
zastupnika. 

 
Gradski zastupnik gospodin Tomislav Babić pita Gradonačelnika Grada Zagreba 

gospodina Milana Bandića što će se događati s Velesajmom, s obzirom da je Gradsko 
poglavarstvo 21.02. ove godine objavilo natječaj za idejno rješenje stadiona koje obuhvaća i 
dijelove Velesajma koje se namjerava rušiti. Stanovnici Novog Zagreba mislili su da će se 
tamo zadržati Velesajam i čak biti proširen kongresnim centrom na istočnom dijelu sadašnjeg 
parkirališta. U Velesajam se ništa ne ulaže i tamo je ruševno stanje. 

Hoće li se Velesajam obnavljati i u kojem dijelu ili nije bez veze izvršena procjena 
cijene zemljišta od 1000 € po m2.  

Moli usmeni i odgovor u pisanom obliku. 
Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se konačno 

riješi status Osnovne škole u Blatu s obzirom da je i sinoć održan skup na kojem su ljudi na 
tome inzistirali, jer su školu uzurpirali pojedini umjetnici koji ne žele iseliti. Tamo se radi o 
vrlo interesantnom građevinskom zemljištu s kojim se manipulira pa bi trebalo hitno nešto 
poduzeti. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovora da je prošle godine 
proslavljeno 50 godina otkako se u vrijeme gradonačelnika Holjevca počeo graditi Zagrebački 
velesajam. Velesajam je svoje dao u klasičnom smislu sajmovanja koje je prošlo i on mora 
doživjeti redizajn, ne redizajn samo u smislu sajmovanja već i u smislu prostora. Radi se o  
40 ha zemljišta, oko 25 natkrivenih ploha od 40 mora se redizajnirati u prostornom smislu. 
Danas se 2/3 Velesajma ne koristi u sajamske svrhe. To svi znaju jer prostori koštaju pa Grad 
zbog toga trpi ogromne gubitke.  

O prostoru za eventualni alternativni smještaj stadiona uz igralište Lokomotive, 
istočno su tri hangara i famozni tenis s kojim se je bavila Skupština i Poglavarstvo, odlučivat 
će se nakon referenduma.  
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Redizajn Velesajma znači u konačnici 1/3 plohe na kojoj je sada a 2/3 se treba 
komercijalizirati. Grad Zagreb ne namjerava prodavati zgrade i zemljište Velesajma već ima 
svoje projekte na tom zemljištu. Sve špekulacije o cijeni zemljišta i prodaji ne dolaze u obzir. 
Velesajam je zagrebački brand, koji mora tamo ostati, ali mora se uspostaviti u skladu sa 
suvremenim uvjetima sajmovanja kao što su ga imali svi sajmovi u zapadnoj, srednjoj ili 
istočnoj Europi. Očekuje od direktorice podružnice Velesajma gospođe Katje Kovačić i 
predsjednika Uprave Holdinga gospodina Slobodana Ljubičića da što prije počnu s tim 
projektom.  

U odgovoru na prijedlog u vezi s Osnovnom školom u Blatu napominje da Gradski 
ured za obrazovanje, kulturu, šport ima potpune informacije u vezi sa smještajem umjetnika i 
rješenjem statusa škole. To će se riješiti na obostrano zadovoljstvo. 

Na pitanje i prijedlog gradski će zastupnik dobiti odgovor u pisanom obliku.  
 

Gradski zastupnik gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića u vezi s provedbom odredbe stavka 2. članka 138. Statuta Grada 
Zagreba kojom je određeno da Gradsko poglavarstvo izvješćuje Gradsku skupštinu o stanju 
gradske imovine najmanje jedanput godišnje. Podsjeća da je do sada već dva puta tražio 
izvještaj o stanju gradske imovine pa pita postoje li razlozi zbog kojih Gradsko poglavarstvo 
ne može provesti ovu statutarnu odredbu i izvijestiti Gradsku skupštinu a ako ne postoje, kada 
se može očekivati taj izvještaj?  

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da izvijesti 
gradske zastupnike o tome je li navodnom nizu protuzakonitosti i nepravilnosti u vezi s Golf 
klubom u Blatu izravno ili neizravno doprinijela i gradska uprava.  

Moli na pitanje i prijedlog osim usmenog, ako je moguće, i odgovor u pisanom obliku.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je Gradsko 
poglavarstvo trebalo podnijeti izvješće o stanju imovine Grada početkom ove godine ali je on 
to zaustavio iz sljedećih razloga. Prvi, da se napravi inventura korištenja poslovnih prostora i 
stanova i realno je očekivati da će do 9. mjeseca imati kompletnu sliku stanja i vidjet će se 
nered koji vlada u korištenju tih prostora i kako se njima upravlja. Nakon snimke crne i 
svijetle strane medalje može se raspravljati. Ništa ne skriva i upravo je zato to tražio kako bi 
se izašlo u javnost sa svim relevantnim pokazateljima. Gospodin Zdravko Čokić je napravio 
trećinu posla, drugu trećinu radi a treća ga tek očekuje u vrijeme godišnjih odmora  

Kada je priča u vezi s Golf & Country clubom u Blatu započela nije bio na dužnosti 
gradonačelnika, ali bez obzira na to tko je tada to bio, institucije pravne države USKOK i 
Državno odvjetništvo rade svoj posao. Neki su dan pripremili izvješće, misli da ga je RTL 
tražio, pa je on inzistirao da se pripremljeno izvješće promijeni tako da se naglase kako sve 
eventualne nepodopštine, ako su tamo učinjene, osuđuje i traži da pravne institucije reagiraju 
prema onima koji su ih napravili, bilo da se radi o službenicima u Gradskom poglavarstvu ili 
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u resornim ministarstvima. To se moralo "igrati na dodavanje". Ako je bilo dodavanja 
institucije pravne države će to otkriti. Treba se samo prisjetiti Zagrepčanke i njegovog skalpa 
tri godine, krvavog proganjanja kako je napravio štetnu priču, a na kraju su uknjižili 
Zagrepčanku i on je živ i sve je u redu. Istina je spora ali dostižna, a institucije pravne države 
rade svoj posao u pravnoj državi Hrvatskoj.  

Je li iskopano 300 ili 500 tisuća kubika šljunka, jesu li podrumi bez građevinske 
dozvole ili nisu ne zna. Nigdje u Europi ni svijetu gdje je bio nije vidio stambene vile uz golf 
igralište, već prekrasne sadržaje, igru zemlje, zelenila, vode i centralnu zgradu iz koje izlaze 
ljudi kao mravi sa svojim rekvizitima. Možda je to know how, možda je to nešto novo, ali 
neka institucije pravne države naprave svoj posao.  
 

Gradska zastupnica gospođa Danira Bilić konstatira da se nažalost prije kratkog 
vremena još jedno dijete ubolo na heroinsku iglu u dvorištu osnovne škole. Kako to nije prvi 
takav slučaj i kako to nažalost nije jedina opasnost koja vreba djecu u dvorištima predškolskih 
i školskih ustanova pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića što 
namjerava učiniti, kako bi djeca bila sigurnija u objektima predškolskih i školskih ustanova u 
čijim dvorištima se nažalost mogu osim odbačenih narkomanskih igala pronaći i razbijene 
boce različitih alkoholnih pića, čikovi i drugi neprimjeren sadržaj za takve objekte.  

Predlaže da Gradska skupština, odnosno Gradsko poglavarstvo osnuje povjerenstvo 
koje će razmotriti sve mogućnosti kako bi se takvi slučajevi i opasnosti smanjile radi veće 
sigurnosti djece u tim objektima. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić slaže se s gradskom 
zastupnicom. Predlaže da Gradski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb, zajedno s 
mješovitim povjerenstvom Gradske skupštine na tragu njezinog prijedloga predloži Skupštini 
povjerenstvo koje će promptno pratiti i prevenirati te reagirati u takvim situacijama.  
 

Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin Šain upućuje pitanje 
Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u svezi s trošenjem sredstava 
prikupljenih prodajom obveznica u lipnju na londonskoj burzi, odnosno u što je uloženo 300 
milijuna €? U medijima se moglo pročitati da je pedesetak milijuna dato na plaćanje već 
prispjelih dugova, zna da je nešto uloženo u kupnju Zagrepčanke, nešto u kupnju lokacije 
Gredelja. Koliko je novaca nakon svih tih kupnji ostalo, u kojoj se banci nalaze i pod kojim 
uvjetima te kako je izabrana upravo ta banka? Moli odgovor usmeno i u pisanom obliku.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da su s izdavanjem 
obveznica i njihovim prodavanjem u Londonu napravili najbolji posao dosad koji su mogli 
napraviti s obzirom na druge državne tvrtke i Vladu. Nitko neće tako povoljno emitirati svoje 
obveznice. Oni su bili prvi a prvi je uvijek u prednosti.  
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Planirali su da se 300 milijuna € u Londonu emitiranih obveznica potroši na tri 
kapitalna projekta i to na sanaciju vodoopskrbnog i odvodnog sustava te izgradnju novog 
sustava plina, o čemu su za gradske zastupnike pripremljene dvije prezentacije i na izgradnju 
osnovnih škola i vrtića. Radi se o 150 milijuna € za jedan i drugi projekt. Jesu li tim 
sredstvima premošteni anuiteti i otplata kupnje Zagrepčanke i Gredelja, o tome će gradska 
zastupnica dobiti odgovor u pisanom obliku. 

Gradska zastupnica gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin Šain traži daljnje objašnjenje 
i moli da u tom pisanom odgovoru zaista budu podaci o tome koliko je sredstava dato za škole 
i za koje, koliko za vodoopskrbni sustav i za plin, koliko za Gredelj, koliko za Zagrepčanku i 
koliko je ostalo u kojoj banci, pod kojim uvjetima i kako se došlo baš do te banke?  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i napominje 
da se prilikom prezentacije projekta uvođenja plina te vode i odvodnje u svaki dom kao i o 
rekonstrukciji sustava govorilo i u brojkama. Te podatke će gradska zastupnica dobiti.  
Što se tiče škola i vrtića u roku 10 dana predočit će se model financiranja. Dio će biti 
financiran javno-privatnim partnerstvom a dio javno-javnim, odnosno preko Holdinga. 
Gradska će zastupnica dobiti podatke o sredstvima do zareza, do lipe, za svaku kunu, kao i 
podatak o kojoj se banci radi.  
 

Gradski zastupnik gospodin Pero Hrgović pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića u vezi sa situacijom u najužem gradskom središtu na Zrinjevcu na 
križanju Strossmayerovog trga i Hebrangove ulice između Francuske ambasade i Moderne 
galerije ispred ulaza u galeriju. Tamo se prilikom svake kiše na lijevom i srednjem voznom 
traku stvori lokva površine desetak kvadrata i dubine čak do 20 cm. Pješaci prelaze 
Hebrangovu zaobilazeći zebru u širokom luku, a moraju i zastati prije zebre da ih se ne 
pošprica. To ne dolikuje središtu Grada Zagreba. S obzirom da je ta ulica rekonstruirana prije 
pola godine pita odgovorne osobe kako se mogao dogoditi takav propust, osobito nadzorne 
službe Grada. Oštećenje treba sanirati o trošku onih koji su propust napravili. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se što prije 
ukloni veliki bijeli šator u kojem je Heineken bar na Trgu kralja Tomislava, odmah ispred 
spomenika. To je šator one pivovare zbog čijih je smrdljivih ispusta u kanal u Karlovcu umro 
jedan čovjek. Postavljanje ovog šatora iziskuje ozbiljnu ne samo pravnu već prije svega 
psihološku raspravu o elementarnim estetskim i kulturnim vrijednostima ne toliko onih koji su 
ga postavili već onih koji su to dopustili.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog u svezi sa 
šatorom na Trgu kralja Tomislava. Slaže se da taj šator ne ulazi u estetsku priču Trga i 
zaklanja pogled na spomenik pri izlasku iz Glavnog kolodvora. Pritisci su vršeni, dozvola je 
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nažalost izdana i misli da će uskoro to biti gotovo i da će taj Ice-bar biti prošlost. Popustilo se 
nažalost pritiscima i dozvola je izdana. 

Odgovara na pitanje o oštećenju kolnika pred Modernom galerijom preko puta 
Francuskog veleposlanstva i govori da je pitanje čuo gospodin Igor Rađenović, koji je unatrag 
četiri mjeseca voditelj Podružnice Zagrebačke ceste pa vjeruje da će njegove službe reagirati 
promptno kao i Odjel za promet Gradskog ureda i to sanirati. Bio bi sretan kada bi to bio 
jedini problem u Gradu. Zahvaljuje gradskim zastupnicima što ponekad preuzmu ulogu 
komunalnih redara, koji zajedno s nadzornom službom Zagrebačkih cesta trebaju bolje raditi 
svoj posao pa će biti manje problema. Za izvedbu radova treba dati jamstvo na dvogodišnji 
rok i obvezu izvođača da će sanirati nedostatke ako se pojave, u rekordnom roku.  
 

Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 
Milana Bandića što se zbiva u vezi s gradnjom Muzeja za suvremenu umjetnost koja je počela 
2003. i prvi je rok dovršenja bio 31.12. 2006., pa sljedeći u rujnu 2007. Ove zime su popucale 
cijevi u zgradi, ističe garancija liftu i ostaloj infrastrukturi u zgradi. Koliko građane Grada 
Zagreba košta obustava radova na tom objektu? Je li potpisao novi aneks ugovora s Tehnikom 
i tko će platiti odštetu za kašnjenje radova? Koliko će u konačnici, do zareza kako on kaže, 
koštati izgradnja Muzeja za suvremenu umjetnost?  

Napominje da Vlada s Gradom dijeli troškove 50:50 i Vlada ispunjava svoje obveze te 
da je u ovogodišnjem proračunu predvidjela 40 milijuna kuna kao i u prošlom za tu namjenu a 
Grad je nositelj investicije.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je točno da je 
gradnja Muzeja započela 2003. godine. Tada se mislilo da će to koštati oko 180 milijuna 
kuna. Nažalost bit će preko 300 milijuna kuna. Do sada su potpisali dva aneksa s 
Ministarstvom kulture. Drugi je upućen Ministarstvu s prijedlogom da se dovrši objekt za 222 
milijuna kuna. Trebat će još 70-80 milijuna kuna za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i 
prometne, infrastrukturne komunikacije oko objekta. To još nije riješeno pa će to biti treći 
aneks. Ukoliko budu promptni do kraja ove godine bi se objekt mogao dovršiti.  

Problem je u imovinsko-pravnim odnosima u vezi sa zgradom jer ima puno vlasnika i 
to treba riješiti. Cijevi nisu popucale jer u njima nema ništa, one su prazne. Točno je da kasni 
dovršetak. Probili su investiciju, dakle 300 milijuna kuna bez opreme koja će ući u Muzej 
suvremene umjetnosti. To neće biti mala stavka koja će biti predmet četvrtog aneksa, jer 
moraju naći i zakonsku mogućnost da zatvore investiciju a ne samo dobru volju. Ne smiju 
kršiti zakon. Na kraju će ta investicija biti duplo veća nego u početku gradnje. Nažalost je 
tako i ne mogu od toga pobjeći. Ne bi svaljivao krivicu ni na Ministarstvo ni na Grad. 
Odgovornost je podijeljena.  
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Gradska zastupnica gospođa Asja Bebić traži daljnja objašnjenja, jer smatra da se ne 
može prebaciti krivica na Ministarstvo, koje samo plaća polovinu ispostavljenih računa. Ono 
nije nositelj projekta već je to Grad Zagreb. Gradonačelnik Zagreba nije odgovorio koliko će 
koštati obustava radova. Moli odgovor u pisanom obliku. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i napominje 
da je samozatajan i da ne voli svaljivati krivicu na druge i da će ako treba veći dio krivice 
prihvatiti Grad. Za ovo što će sada reći na račun Ministarstva kulture kriva je gradska 
zastupnica a ne on. Neka ga više ne pritiskuje, jer onda mora govoriti i ono što nije 
namjeravao.  

Izmjene u projektu od 180 milijuna do 300 milijuna kuna su razlog zašto kasni Muzej 
suvremene umjetnosti. To prvi put javno govori. Da bi se to dogovorilo i da bi ministar 
potpisao, ne samo izmjene u projektu već i financijsku konstrukciju nije do ministra i 
gradonačelnika ili premijera. Sredstva treba osigurati i pravdati ih. U tome je problem. Neće 
koštati ništa to što su probijeni rokovi, ali košta cijeli postav koji treba doći u Muzej 
suvremene umjetnosti.  

Ravnateljici Pintarić preporučuje da radi svoj posao a da što manje daje intervjue. To 
se tiče njezine izjave u vezi s cijevima. 

Gradsko poglavarstvo zajedno s Ministarstvom treba smisliti otkud namaknuti 
sredstva i potpisati i treći aneks prije godišnjih odmora. Uređenje okoliša Muzeja je sljedeća 
stavka što je sljedeći aneks koji ih čeka i za koji će trebati 70-80 milijuna kuna, a to znači 
svatko po 40 milijuna kuna. 
 

Gradska zastupnica gospođa Margareta Mađerić pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića kada će se dati veće ovlasti vijećima gradskih četvrti kako bi ona 
mogla raditi posao za koje su ih izabrali njihovi sugrađani. Ljudi ih pitaju o problemima koji 
ih muče, a oni ne mogu pomoći u rješavanju tih problema, jer je instanca odlučivanja na 
Gradskom poglavarstvu. Ne mogu odlučivati niti o planovima malih komunalnih akcija ni o 
tome koliko će sredstava dobiti. Sredstva koja dobivaju su minimalna. Smatra da bi vijećima 
gradskih četvrti trebalo dati više ovlasti i više financijskih sredstava. 

 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić podsjeća da je Gradska 
skupština Grada Zagreba prije 16 godina donijela odluku kojom je u potpunosti suspendirana 
mjesna samouprava u Gradu Zagrebu. Nestale su mjesne zajednice i općine, uspostavljen je 
Grad Zagreb i donijet je zakon o glavnom gradu. U skladu s tim zakonom napravili su ono što 
su mogli 2000. kada su prvi put došli u zonu odgovornosti nakon 8 godina suspendiranja 
mjesne samouprave. Raspisali su izbore za vijeća gradskih četvrti paralelno s izborima za 
Gradsku skupštinu. Neki bi rekli da su napravili dobro, neki bi rekli loše, neki bi rekli male su 
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ovlasti, nema financijske neovisnosti, ali mnogi zaboravljaju da je zakon definirao 
nadležnosti. Ne mogu probijati zakonske okvire. 

Neki dan je SDP-e imao savjetovanje i najavili su osnivanje mjesnih odbora kako bi 
građani mogli participirati na najnižoj razini odlučivanja o osnovnim životnim problemima. 
Vijećima gradske četvrti ne mogu dati veće ovlasti i više financijske težine, odnosno 
neovisnosti jer bi time kršili zakon ali se mogu povećati sredstva za mjesnu samoupravu s 3% 
na 5%. Podsjeća da su u 2000. započeli s 0,5%. U idućoj godini bi povećana sredstva bila 400 
milijuna kuna. Neki će reći mnogo, puno ili malo. On bi rekao da je to onoliko koliko se može 
u ovom trenutku izdvojiti a vijeća gradskih četvrti će biti dvostruko zadovoljna kao i građani. 
S povećanjem sredstava moći će definirati i provoditi veći dio prioriteta. Uspostavom mjesnih 
odbora vijeća gradskih četvrti bit će filter za prijedloge mjesnih odbora prema prioriterima a 
ne Gradsko poglavarstvo ili gradonačelnik. Povećanje sredstava za 75% u odnosu na 
dosadašnja, s 250 na 400 milijuna kuna je 5% proračuna. A kako će biti u 2010. vidjet će se, 
no neće biti manje. Zadovoljan je zato što su time prije tjedan dana na izvjestan način i 
otvorili kampanju za izbore 2009. godine na četiri razine i to za: gradonačelnika, Gradsku 
skupštinu, vijeća gradskih četvrti i mjesne odbore. Bio bi sretniji da 31. 12. 1992. nisu ukinute 
općine i mjesne zajednice. Razgovarao je o tome s koalicijskim partnerima koji se slažu s 
time da se povećaju sredstva gradskim četvrtima kao i da se izbori organiziraju paralelno za 
sve četiri razine. 
 

Gradski zastupnik gospodin Pero Kovačević pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića, razmišlja li se o ustrojavanju posebnog sektora za unutarnju 
reviziju i kontrolu u Holdingu jer Gradsko poglavarstvo mnoge projekte provodi, odnosno 
provodit će preko Holdinga a Gradski kontrolni ured ima ovlast vanjske kontrole i revizije u 
vezi s Holdingom. Unutarnju reviziju i kontrolu imaju velike tvrtke u Hrvatskoj npr. HEP i 
takva su se rješenja pokazala dobra, jer se u svakom trenutku zna prava istina i mogu se 
mnoge stvari pravovremeno spriječiti, odnosno prevenirati.  

Daje prijedlog Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću u vezi s 
igralištem u Bizeku. Obratili su mu se mladi s područja Bizeka koji kažu da imaju velike 
probleme na području te mjesne samouprave ne samo zbog nedostatka kanalizacije i asfalta u 
pojedinim dijelovima već zbog igrališta. Obećano im je da će igralište biti napravljeno u ljetu 
2007., ali nažalost kažu već je treći mjesec 2008. i ništa se ne poduzima.  

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje u vezi s 
ustrojavanjem službe unutarnje revizije i kontrole u Holdingu, o kojem ovih dana vrte mediji 
je li eksperiment koji je uspio ili nije te jesu li ili nisu trebali ići s time. To tako završi onda 
kada se na neprimjereni način iz Holdinga puste informacije u vezi s internim i tehničkim 
pitanjima koje treba rješavati u Holdingu. Razgovarao je s ljudima u Holdingu, ovih će dana 
razgovarati i s članovima Uprave. Projekt Holdinga su pripremali 6 godina otkad su u zoni 
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odgovornosti. Tražili su u Europi da im pokažu svoj know how kako rade ljudi koji 
desetljećima rade i uspješno vode javne poslove grada i vode gradove na dobrobit građana. 
Nisu izmislili toplu vodu, već su jednostavno saželi prednosti i iskustva drugih i napravili 
sustav koji treba odgovoriti na tri pitanja: prvo, da treba spojiti funkcionalne cjeline, drugo da 
treba racionalizirati posao i kroz kontrolu financijskih tijekova kapitala proizvesti dodatne 
uštede i povećati kvalitetu javne usluge pa i ostvariti profit tamo gdje je cilj profit, i treće što 
je po njegovom mišljenju najbitnije, uspostaviti jedinstvenu tvrtku i depolitizirati upravljačku 
funkciju u Holdingu. I ranije polovina direktora podružnica nije bila u članstvu vladajuće 
stranke ili koalicije a i danas polovina članova Uprave Holdinga nisu članovi stranaka. To 
znači da odgovorna uprava na bilo kojoj razini mora voditi računa da nađe stručne ljude i 
izvan svoje stranke ako ih nema unutar vlastitih redova.  

Članovima Uprave Holdinga i njezinom predsjedniku Slobodanu Ljubičiću javno 
poručuje, jer ponekad nema vremena da razgovaraju, da se maknu pijarovskih ambicija i 
promoviranja onoga što je u začetku, te da zasuču rukave i odrade posao koji je pred njima.  
Nema alternative, jer je Holding condicio sine qua non opstanka i filozofije života ove 
gradske uprave. Tko toga nije svjestan može si uzeti knjižicu i ići raditi neki drugi posao. 
Protiv toga je da se daju "penezi" nekome tko izmišlja toplu vodu. I ukoliko to bude netko 
radio da bi pravdao račun kako bi naplatio inženjering za svoj posao, taj više "ne bu delal" u 
Holdingu. Prekrvavo je platio taj put, potrošio je sigurno dva mjeseca hodanja po europskim 
metropolama i upoznavanja s iskustvima socijaldemokrata, CDU-a i SPD-a i ostalih koji 
imaju bolja iskustva od naših i koji to desetljećima rade.  

Okvir je zadan, to je Holding. Unutar njega gospodin Slobodan Ljubičić ima apsolutno 
pravo birati kadrove, ustrojavati i internu kontrolu bez obzira na to što Gradski kontrolni ured 
ima zakonske ovlasti da eksterno nadzire svuda tamo gdje su gradski novci. Očekuje od 
gospodina Slobodana Ljubičića da još transparentnije, još bolje kontrolira svaku lipu i kunu 
unutar Holdinga, a neka se dogovore koji će mehanizam za to odabrati. Poduprijet će ono što 
će omogućiti da to bude bolje, efikasnije i racionalnije i da građani imaju kvalitetniju uslugu. 
Bilo bi političko samoubojstvo, da se u cijeni komunalnih usluga ostvaruje profit. Kvaliteta 
usluge je primarna i treba ju poboljšavati da građani budu što zadovoljniji. Podupire prijedlog 
u vezi s internom kontrolom ali to treba riješiti unutar Holdinga. 
 

Gradski zastupnik gospodin Žarko Delač pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića s obzirom na pozitivne učinke uvođenja niskopodnih tramvaja u 
javni gradski promet kada će se pristupiti obnovi zastarjele kontaktne mreže i ispravljačkih 
stanica, koliko će to koštati i iz kojih će se sredstava platiti?  

Predlaže Gradskom poglavarstvu, potaknut poskupljenjem ulaznica u Zoološkom vrtu 
za 50% da se u smislu prilagodbe programa koje Grad ima u ovom trenutku smanje neka 
porezna davanja građana Grada Zagreba, npr. prirez. 
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 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s 
obnovom tramvajske infrastrukture i tračnica zbog niskopodnih tramvaja. Novi tramvaji mogu 
nivelirati, u vožnji se dizati i spuštati tako da mogu preći i preko tračnica u Zvonimirovoj, u 
Novom Zagrebu od Sarajevske do rotora ili od Medveščaka do Mihaljevca, odnosno Dolja. 
Oštećenu prugu obnavlja ZET. Usput napominje kako su jučer bili u Bratislavi gospodin 
Tolić, gospodin Bahun, gospodin Bago iz Končara, gospodin Fabek i njegova ekipa iz 
Gredelja kao autori niskopodnog tramvaja. Ugodno se iznenadio kako je u Bratislavi veliki 
interes za našim niskopodnim tramvajem. Oni će u roku dva mjeseca raspisati tender za 
nabavu 100 tramvaja i mi ćemo ravnopravno konkurirati Siemensu. Njihovi će predstavnici 
doći za mjesec dana u Zagreb kako bi na licu mjesta vidjeli funkcioniranje niskopodnih 
tramvaja jer je isti razmak pruge. Ako uspiju to bi bio proboj na tržište Europske unije. 
Tramvaj su svojom glavom i svojim rukama, hrvatskom i zagrebačkom pameću napravile 
naše tvrtke. Crotram već vozi probno u Helsinkiju, a uskoro i u Sarajevu i u Sofiji i u drugim 
gradovima koji pokažu interes. 

U vezi s prijedlogom u kojem je spomenuto i poskupljenje ulaznica za Zoološki vrt 
napominje da su neki ljudi u Holdingu odmah reagirali i predložili da za djecu do 7 godina 
bude besplatan ulaz, kako bi mogli upoznati i razlikovati životinje jer imaju sreću živjeti u 
ambijentu u kojem je to moguće. Vjeruje da će, na temelju odluke Uprave Zagrebačkog 
holdinga, uskoro djeca do 7 godina moći besplatno ući u Zoološki vrt. 

Gradski zastupnik gospodin Žarko Delač traži daljnje objašnjenje u vezi s pitanjem o 
obnovi infrastrukture tramvajske mreže. Nije govorio o donjem postroju već o gornjem, znači 
o ispravljačkim stanicama, o struji jer je u ugovoru napisano da će novi tramvaji trošiti manje 
struje nego stari. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić najavljuje da će odgovor u 
pisanom obliku pripremiti Zagrebački holding, Podružnica ZET.  

Zaboravio je napomenuti da će na prijedlog gospodina Pere Kovačevića u vezi s 
Bizekom biti pripremljen odgovor u pisanom obliku. 
 

Gradski zastupnik gospodin Davor Bernardić pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića u vezi sa skate parkom na Bundeku, što je svojedobno i zajedno s 
predstavnicima kluba inicirao. Bilo bi dobro da Zagreb ima takav park. Udruge skatera i 
bikera zajedno okupljaju oko 2 tisuće članova. Dosad je Grad Osijek imao primat u europskim 
natjecanjima i bio je glavni grad za skate prvenstva u ovom dijelu Europe. Beograd sada gradi 
veliki skate park. Želio bi da se primat središta skateboard aktivnosti vrati u Zagreb pa ga 
zanima kada se namjerava završiti taj projekt? 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u odgovoru na pitanje podsjeća 
da je krajem ljeta prošle godine na web stranici gradonačelnika mladima, odnosno građanima 
postavljeno pitanje o tome što bi htjeli na Bundeku uz ono što su tamo namjeravali još u prvoj 
fazi napraviti. Od 70 hektara površine na 35 ha napravljen je park a 35 ha je prema Mostu 
mladosti ostalo neuređeno. Sad su već tamo staze i čeka se dok u detaljnom planum odredi što 
će se još na Bundeku napraviti. Građani su rekli da žele skate i bike park.  

Reći će još nešto, iako vidi da nema novinara jer je manje škakljivih tema. Radi se o 
bejzbol igralištu u Novom Zagrebu. Na Radiju 101, u čijoj je emisiji gostovao u petak, rekao 
je da će naći rješenje. Bejzbol klub će prihvatiti alternativno rješenje koje će ih zadovoljiti. 
Treba razgovarati s predstavnicima Kluba na razini Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet kako bi se na 
Bundeku uz nasip i Most mladosti napravio teren za bejzbolaše, a na ostalom dijelu od 20-tak 
hektara sva ova igrališta, i skate i bike park kao i za odbojku i rukomet na pijesku.  

Poziva gospodina Davora Bernardića da kao gradski zastupnik preko Gradskog ureda 
za obrazovanje, šport i kulturu i preko Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet i Gradskog zavoda za prostorno 
uređenje vodi brigu o tome da se što prije izradi taj detaljni plan i kako bi se 1. svibnja za 
Praznik rada podarilo mladima ono što su tražili. Što se njega tiče neka to bude najbolji skate 
park u ovom dijelu Europe. Napravit će se rasvjeta na nasipu od Mosta mladosti do Mosta 
slobode kako bi to bila prekrasna šetnica, ljepša od Hyde Parka u Londonu. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je iscrpljena lista prijavljenih za pitanje i prijedloge. 
 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da su time pitanja i prijedlozi zaključeni. 
 
 
 
1. Prijedlog zaključka o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine 

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

Odbora obrazlaže Prijedlog. 
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Gradska skupština jednoglasno (29 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli Nagrade Zagrepčanka godine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da će Nagrada Zagrepčanka godine biti uručena  
8. ožujka ove godine u povodu Međunarodnog dana žena. Za svečanost uručenja gradski su 
zastupnici primili pozivnicu. 
 
 
2. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Tvornica 

autobusa" 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 

Konačni prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Konačnog prijedloga su gradski 
zastupnici primili. 

 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i 

amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje obrazlaže 

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

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

predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (32 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Tvornica autobusa", 

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Remetinec 

rotor - zapad 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 

Konačni prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Konačnog prijedloga su gradski 
zastupnici primili. 

 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i 

amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje obrazlaže 

Konačni prijedlog. 
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U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i  
HSLS-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero 
Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a) i Tomislav Babić. 

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

predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (24 "za", 7 "protiv" i 6 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Remetinec rotor - zapad, 

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zona Ciglana 

- Sesvete 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 

Konačni prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Konačnog prijedloga su gradski 
zastupnici primili. 

 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i 

amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje obrazlaže 

Konačni prijedlog. 
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U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 

zastupnika HNS-a). 
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 12 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zona Ciglana - Sesvete, 

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja "Oranice - TEP tematski park" 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 

Konačni prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Konačnog prijedloga su gradski 
zastupnici primili. 

 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog i 

amandmane s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili.  
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje obrazlaže 

Konačni prijedlog. 
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U raspravi sudjeluju: mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih 

zastupnika HNS-a) i Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a). 
 
Gospodin Ivica Fanjek, pročelnik Gradskog zavoda za prostorno uređenje u ime 

predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (23 "za", 5 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja  

"Oranice - TEP tematski park", 
 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
6. Prijedlog odluke o komunalnom redu 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo Amandman na 

Prijedlog. Amandman koji postaje sastavni dio Prijedloga su gradski zastupnici primili. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i 

nadležno radno tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priloženo je izvješće nadležnog radnog tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i Amandman s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Davor Jelavić, člana Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet obrazlaže Prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), 
Zdravko Juć (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a), mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u 
ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Tomislav Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika 
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HDZ-a i HSLS-a), mr.sc. Miroslav Rožić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), mr.sc. 
Miroslav Rožić (neslaganje s replikom), Boris Mikšić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain 
(replika), Boris Mikšić (neslaganje s replikom) i mr.sc. Miroslav Rožić (replika). 

 
Gospodin Davor Jelavić, člana Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za" i 3 "suzdržana") donosi 
 

ODLUKU 
o komunalnom redu, 

 
s Amandmanom predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
7. Prijedlog odluke o radnom vremenu za pojedine obrte 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo amandmane na 

Prijedlog. Amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga su gradski zastupnici primili. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za gospodarski razvoj, matično radno tijelo. 
 
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. 
 
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo 

obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o radnom vremenu za pojedine obrte, 

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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8. Prijedlog odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za mladež, matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 

šport obrazlaže Prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i  

HSLS-a), Iva Prpić (replika), Margareta Mađerić (neslaganje s replikom), Davor Bernardić i  
Jurica Meić. 

 
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 

šport u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gospođa Margareta Mađerić ispravlja netočni navod. 
 
Gospodin Jurica Meić ispravlja netočni navod. 
 
Gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i 

šport izražava neslaganje s ispravkom netočnog navoda. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

upozorava gospodina mr.sc. Pavla Kalinića da ne iznosi osobne stavove prema zastupnicima i 
zastupnicama. 

 
Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor i konstatira da je upozorila pročelnika na neprimjerenost njegovog 
istupa. 
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Gospodin Jurica Meić komentira pročelnikovu izjavu kojom je izrazio neslaganje s 
ispravkom netočnog navoda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o osnivanju Savjeta mladih Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
9. Prijedlog odluke o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Grada 

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

tijelo Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za prostorno uređenje razmotrio je amandmane predlagatelja. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 

ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o obvezatnoj preventivnoj deratizaciji na području Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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10. 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. Amandmane koji postaju sastavni dio Prijedloga su gradski zastupnici primili. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise gradski su zastupnici primili. 
 
Zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba gospodin Ivo Jelušić obrazlaže Prijedlog. 

 
U raspravi sudjeluju: Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i 

HSLS-a), Pero Kovačević (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), Boris Mikšić (replika), 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Davor Bernardić, 
mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain (replika), mr.sc. Miroslav Rožić, Joško Morić i Pero 
Kovačević. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja daje 

završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (34 "za", 6 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 
 

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

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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11. Prijedlog zaključka o prijenosu poslovnog udjela u Trgovačkom društvu "Radio 
101" d.o.o. 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo izmjene i dopune 

Prijedloga zaključka. Izmjene i dopune koje postaju sastavni dio Prijedloga su gradski 
zastupnici primili. 

 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i izmjene i dopune s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, pročelnik Gradskog ureda za gospodarstvo 

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

Tojčić (ispravak netočnog navoda), Pero Kovačević (neslaganje s ispravkom netočnog 
navoda), dr.sc. Ivo Josipović i Jozo Radoš. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić u ime predlagatelja daje 

završnu riječ. 
 
Gradska jednoglasno (40 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Radio 101 d.o.o., 

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

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

 
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
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12. a) Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na 
području Grada Zagreba u 2008. 

b) Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2008. 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba koje je utvrdilo izmjene i dopune 

Prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada 
Zagreba u 2008. Izmjene i dopune koje postaju sastavni dio Prijedloga su gradski zastupnici 
primili. 

 
Prijedloge su razmotrili Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor za mjesnu samoupravu, 
- Odbor za prostorno uređenje, 
- Odbor za zaštitu okoliša i 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu. 
 
Odbor za komunalno gospodarstvo razmotrio je izmjene i dopune na Prijedloga 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 
2008. 

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

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Davor Jelavić, člana Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet obrazlaže Prijedlog. 

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

predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja. 
 
U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i  

HSLS-a) i Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a). 
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Gospodin Davor Jelavić, člana Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet u ime predlagatelja daje završnu riječ. 

 
ad.a) Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 12 "protiv") donosi 
 

PROGRAM 
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području 

Grada Zagreba u 2008., 
 
s izmjenama i dopunama predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 

ad.b) Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 11 "protiv") donosi 
 

PROGRAM 
održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba u 2008., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 

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

obavještava gradske zastupnike da je na 32. sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba  
31. siječnja 2008. nakon zaključenja rasprave o ovom prijedlogu omaškom preskočeno 
glasovanje, pa će se o njemu danas glasovati. 

 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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14. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u 
ciklusu "Mladi umjetnici u Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine 
Grada Zagreba"  

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad obilježavanjem 70. 
obljetnice postojanja V. gimnazije 

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

predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože. 
Predsjednica u ime Odbora obrazlaže prijedloge. 

 
 

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

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad održavanjem izložbi u ciklusu "Mladi umjetnici u 

Galeriji Kristofora Stankovića Gradske skupštine Grada Zagreba", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad.b) Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad Božićnim koncertom V. gimnazije, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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15. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za gospodarski 
razvoj 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se prijedlozi zajedno obrazlože. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja 

obrazlaže prijedloge. 
 
ad.a) Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarski razvoj, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad.b) Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za ravnopravnost spolova, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zahvaljuje gospođi Katarini Fuček na njezinom radu u ovim radnim tijelima i ujedno želi 
gospodinu Ivici Perkoviću uspješan rad u oba tijela. 
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Točke od 16. do 34. su prijedlozi rješenja o imenovanju ravnatelja dječjih vrtića, a točka 35. 
je prijedlog zaključka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja dječjeg vrtića 
 
16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Remetinec" 
17. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga" 
18. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice" 
19. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Budućnost" 
20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Utrina" 
21. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrapče" 
22. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zvončić" 
23. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zrno" 
24. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Jarun" 
25. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica" 
26. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko" 
27. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trešnjevka" 
28. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Potočnica" 
29.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Siget" 
30. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Travno" 
31. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrbik" 
32. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak" 
33. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Petar Pan" 
34. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Mali princ" 
35. Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića 

"Krijesnice" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedloge je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješća Odbora za obrazovanje i šport gradski su zastupnici primili. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se zajedno raspravlja o prijedlozima. 
 
U raspravi sudjeluje mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain u vezi s točkom 26. 
 
Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja u ime 

predlagatelja odgovara na pitanja iz rasprave. 
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Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod. 
 
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 

kulture i športa u ime Gradskog poglavarstva uzima riječ. 
 
Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain ispravlja netočni navod. 
 
Gospodin mr.sc. Miroslav Rožić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 

kulture i športa u ime Gradskog poglavarstva uzima riječ. 
 
ad.16.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Remetinec", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
ad.17.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Duga", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.18.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Gajnice", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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ad.19.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Budućnost", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.20.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Utrina", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.21.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrapče", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.22.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zvončić", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.23.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Zrno", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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ad.24.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Jarun", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.25.) Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Pčelica", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.26.) Gradska skupština većinom glasova (36 "za" i 1 "suzdržan") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Špansko", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.27.) Gradska skupština jednoglasno (37 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Trešnjevka", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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ad.28.) Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Potočnica", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.29.) Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Siget", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.30.) Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Travno", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.31.) Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Vrbik", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.32.) Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Cvrčak", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
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ad.33.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Petar Pan", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.34.) Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Mali princ", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 

ad.35.) Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića "Krijesnice", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
36. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog kazališta mladih 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
 
Izvješće Odbora su zastupnici primili. 
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Gradska skupština jednoglasno (38 "za") donosi 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog kazališta mladih, 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
37. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja 

Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 3 "protiv") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
38. Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg 

vrtića "Bukovac" 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština većinom glasova (35 "za" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bukovac", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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39. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora 
Osnovne škole Vrbani 

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

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
ad.a) Gradska skupština jednoglasno (35 "za ") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vrbani, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad.b) Gradska skupština jednoglasno (35 "za ") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Trgovačke škole, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
40. Prijedlog zaključka o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za 

raspisivanje natječaja za imenovanje ravnatelja Kulturno-informativnog centra 
 

Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za ") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za raspisivanje natječaja za imenovanje 

ravnatelja Kulturno-informativnog centra, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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41. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za ") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

   
 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje 33. sjednicu u 15,35 sati. 
 
KLASA: 021-05/08-01/61 
URBROJ: 251-01-04-08-7 
Zagreb, 6. ožujka 2008. 
 
 

 
TAJNICA 

GRADSKE SKUPŠTINE 
 

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

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r. 
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