
ZAPISNIK 
43. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 

18. prosinca 2008. 



 

ZAPISNIK 
43. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 18. prosinca 2008. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 9,36 sati 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

obavještava gradske zastupnike u 9,00 sati da će sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 
početi čim završi sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise koja je u tijeku. 

 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira 

Bilić; Željko Brebrić; Vesna Brezić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Žarko Delač; Igor 
Dragovan; Ivan Friščić; dr.sc. Jasmina Havranek; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; 
dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko Juć; Mirjana Keleminec; mr.sc. Josip Kereta; Ljiljana Klašnja; 
dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna 
Majher; Antun Mateš; Jurica Meić; mr.sc. Neven Mimica; Ivana Mlinar Horvat; Joško Morić; 
dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Ivica Perković; Josip 
Petrač; Iva Prpić; mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; mr.sc. Miroslav Rožić; 
Ladislava Soldat; Ivan Šikić; Luka Šimurina; Dan Špicer; Siniša Šukunda; Dragutin Šurbek; 
Stipe Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 
Nenazočna gradska zastupnica koja je svoj izostanak najavila: mr.sc. Alenka Košiša 

Čičin-Šain.  
 
 
Nenazočni gradski zastupnici: Boris Mikšić; Ivica Miočić Stošić 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; mr.sc. Ladislav Prežigalo - član Gradskog poglavarstva i pročelnik 
Gradskog ureda za gospodarstvo; Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje 
obrazovanja, kulture i športa; Stjepan Stublić - član Gradskog poglavarstva za područje 
poljoprivrede i šumarstva; Dragan Vučić - kandidat za člana Gradskog poglavarstva za 
područja imovinsko-pravnih poslova i imovinu Grada; Greta Augustinović Pavičić - tajnica 
Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada 
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Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik tajnika Gradske skupštine Grada Zagreba; Ivo Čović - 
predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga d.o.o.; Marijan Maras - pročelnik Ureda 
gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Jadranka Veselić 
Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - 
pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; Krešimir Ladešić - pročelnik Gradskog ureda za 
opću upravu; Ninoslava Zeković - pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i 
imovinu Grada; Jelena Pavičić Vukičević - pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport; Emil Tuk - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Nevenka 
Krznarić - pročelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Doris Kažimir - 
pročelnica Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode; mr.sc. Pavle Kalinić - 
pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika 
Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Božidar Merlin i Anica Tavra 
- zamjenici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju 
Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Vesna Lubin i Grgo Luburić - pomoćnici 
pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Karlo Čulo - pomoćnik pročelnika Gradskog 
kontrolnog ureda; Ivan Bare - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje; Hrvoje Ozmec - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja 
Dubrava; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Stenjevec; Franjo Novosel - 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja Dubrava; Mario Pilaš - predsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - 
istok; 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; 
Gordana Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje športskim objektima; Stjepan 
Cerovski - voditelj Podružnice "Vladimir Nazor"; Mate Kraljević - voditelj Podružnice 
Zagrebparking; Igor Toljan - voditelj Podružnice Zrinjevac; Marijan Ožanić - direktor 
Razvojne agencije TPZ d.o.o.; Miroslav Brkić - član Uprave APIS IT d.o.o.; Boško Matković 
- direktor Zračne luke Zagreb d.o.o.; Miljenko Bartulović - direktor Vodoprivrede Zagreb 
d.o.o.; Bože Šimleša - zamjenjuje voditelja Podružnice AGM; Ante Iličić - zamjenjuje 
voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Rina Nujić - zamjenjuje voditelja Podružnice ZGOS; 
Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i odvodnja; Dubravko 
Baričević - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebački električni tramvaj; Mirza Šabić - član 
Vijeća bošnjačke nacionalne manjine; Veselin Simović - predsjednik Vijeća crnogorske 
nacionalne manjine; Adolf Tomek - predsjednik Vijeća češke nacionalne manjine; Raško 
Ivanov - Predstavnik bugarske nacionalne manjine; Marica Jelić i Dubravka Klarić - Hrvatski 
zavod za zapošljavanje 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 43 (naknadno je evidentirano 47 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 

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

otvara 43. sjednicu. 
 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća zapisnik 41. sjednice Gradske skupštine 

Grada Zagreba održane 24. studenoga 2008. i 42. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba 
održane 25. studenoga 2008. 

 
Gradski su zastupnici primili:  
- uz poziv za sjednicu od 5. prosinca 2008. materijal za predložene točke dnevnoga 

reda i rokovnik sjednica radnih tijela za 43. sjednicu 
- uz dopis dopunske dostave od 8. prosinca 2008. dopune prijedloga dnevnoga reda 

novim točkama 4., 5., 6., 10., 11. i 12., novi rokovnik sjednica radnih tijela za 43. 
sjednicu, novi prijedlog dnevnoga reda i pregled dostavljenih materijala za 43. 
sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba 

- uz dopis dopunske dostave od 10. prosinca 2008. Zaključak Gradskog 
poglavarstva o amandmanu na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2009. i 
Izmjene i dopune Prijedloga programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 
2009. za točku 3., Zaključak Gradskog poglavarstva  amandmanima na Prijedlog 
odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih 
upravnih tijela za točku 10., obavijest Gradskog poglavarstva Grada Zagreba o 
povlačenju Prijedloga zaključka o prihvaćanju obavljanja komunalne djelatnosti 
odlaganja komunalnog otpada za Grad Samobor i Grad Svetu Nedjelju i 
određivanju naknade za korištenje građevine za zbrinjavanje otpada za točku 14.,  
kao dopunu prijedloga dnevnoga reda Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o 
pripajanju Centra za kulturu i obrazovanje "Zagreb" Pučkom otvorenom učilištu u 
Zagrebu, novi prijedlog dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela za 43. 
sjednicu i novi pregled dostavljenih materijala za 43. sjednicu 

- uz dopis dopunske dostave od 16. prosinca 2008. Izmjene Prijedloga programa 
radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u 
Gradu Zagrebu u 2009., što ih je utvrdilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba, 
Amandmane što su ih podnijeli na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2009.: 
Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (23 amandmana), gradski zastupnik 
Tomislav Babić (4 amandmana), gradska zastupnica Asja Bebić (2 amandmana) , 
gradska zastupnica Margareta Mađerić (5 amandmana), Prijedloge za izmjene i 
dopune prijedloga programa uz Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2009. što ih 
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je podnio gradski zastupnik Tomislav Babić i to: Prijedlog za izmjene i dopune 
Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 
Gradu Zagrebu u 2009. i Prijedlog za izmjene Prijedloga programa radova u 
djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu 
Zagrebu u 2009., Pregled amandmana na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 
2009. prema redoslijedu kojim su zaprimljeni, Pregled prijedloga za izmjene i 
dopune prijedloga programa uz Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2009., 
Zaključak Gospodarsko-socijalnog vijeća u Gradu Zagrebu za točku 3., 
Amandmane na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba što su ih podnijeli 
gradski zastupnici Pero Kovačević (2 amandmana) i Ivan Obad (3 amandmana), 
Pregled amandmana na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama o 
donošenju Generalnoga urbanističkog plana Grada Zagreba za točku 5., Izvješće 
Odbora za mjesnu samoupravu za točku 10, Izvješće Odbora za komunalno 
gospodarstvo, matičnoga radnog tijela s izvješćem Odbora za mjesnu samoupravu, 
nadležnoga radnog tijela za točku 11., Amandmane gradske zastupnice gospođe 
Ivane Mlinar Horvat na Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih 
ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, Izvješće 
Odbora za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, matičnoga radnog tijela s 
izvješćima nadležnih radnih tijela Odbora za komunalno gospodarstvo i Odbora za 
mjesnu samoupravu za točku 12., Izvješće Odbora za obrazovanje i šport, 
matičnoga radnog tijela s izvješćem Odbora za mjesnu samoupravu, nadležnoga 
radnog tijela za točku 14., Izvješće Odbora za komunalno gospodarstvo, matičnoga 
radnog tijela za točku 15., Izvješće Odbora za obrazovanje i šport, nadležnoga 
radnog tijela za točku 18., Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti 
ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje "Zagreb" i Prijedlog zaključka o 
razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Eko-stožera Grada Zagreba 
što ih Odbor za izbor i imenovanja predlaže da se donesu po hitnom postupku, 
Zapisnik 41. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba održane 24. studenoga 
2008., Zapisnik 42. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba održane 25. 
studenoga 2008. i novi pregled dostavljenih materijala za 43. sjednicu  

- uz dopis dopunske dostave od 18. prosinca 2008. Zaključak Gradskog 
poglavarstva o izmjeni i dopuni Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u 
objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009., Zaključak Gradskog 
poglavarstva o očitovanju na amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 
2009., Zaključak Gradskog poglavarstva o očitovanju na prijedloge za izmjene i 
dopune prijedloga programa javnih potreba po djelatnostima, Izvješće Odbora za 
financije, matičnoga radnog tijela i Izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise 
za točku 3., izvješća radnih tijela za točku 4., Zaključak Gradskog poglavarstva o 
očitovanju na amandmane na Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama 
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Odluke o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i izvješća 
radnih tijela za točku 5, izvješća radnih tijela za točke 6., 7., 8. i 9.,  Zaključak 
Gradskog poglavarstva o amandmanu na Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih tijela i izvješće 
Odbora za Statut, Poslovnik i propise za točku 10., izvješće Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise za točku 11., Zaključak Gradskog poglavarstva o 
amandmanima na Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, Zaključak Gradskog 
poglavarstva o očitovanju na amandmane na Prijedlog odluke o uvjetima i načinu 
držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim 
životinjama i izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise za točku 12., izvješća 
radnih tijela za točke 13., 14. i 15. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže opravdanost hitnosti 

za Prijedlog zaključka o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i za 
Prijedlog zaključka o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba. 

 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog odluke o izradi izmjena i 
dopuna Prostornog plana grada Zagreba. 

 
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 
Centra za kulturu i obrazovanje "Zagreb" i za Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju 
članova i zamjenika članova Eko-stožera Grada Zagreba. 

 
Gospodin mr.sc. Ladislav Prežigalo, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 

ureda za gospodarstvo, obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o razrješenju i 
imenovanju člana u Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska agencija sjeverozapadne 
Hrvatske. 

 
Gradska skupština većinom glasova (38 "za" i 3 "protiv") prihvaća opravdanost 

hitnosti za Prijedlog zaključka o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 2. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 2. 
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Gradska skupština jednoglasno (41 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 6. prijedloga dnevnog reda a s tim u vezi 
prijašnje točke 5.-13. postaju točke 7.-15. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje 
"Zagreb". 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da prihvaćena dopuna bude nova podtočka b) nove točke 16. prijedloga dnevnog 
reda a dosadašnja točka 14. postaje nova podtočka a) točke 16. 

 
Gradska skupština jednoglasno (40 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Eko-stožera Grada 
Zagreba. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
govori da s tim u vezi prijašnja točka 15. postaje točka 17. a prihvaćena dopuna predlaže da 
bude nova podtočka d) nove točke 18. te prijašnje točke 17. i 18. postaju točke 19. i 20. 
prijedloga dnevnog reda. 

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

zaključka o razrješenju i imenovanju člana u Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska 
agencija sjeverozapadne Hrvatske. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da prihvaćena dopuna bude  podtočka b) nove točke 21. (prijašnje točke 19.) koja 
postaje podtočka a) nove točke 21. 

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

zaključka o suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da prihvaćena dopuna bude nova točka 22. prijedloga dnevnog reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (42 "za") prihvaća dnevni red s prihvaćenim 

dopunama. 
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DNEVNI RED 
 
1. Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
2. a) Prijedlog zaključka o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba  

b) Prijedlog zaključka o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 
3. Prijedlog zaključka o proglašenju Većeslava Holjevca počasnim građaninom Grada 

Zagreba - posmrtno 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 

 
4. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009.  
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2010. - 2011., te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 
- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o 

djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009.  
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009.  
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda, te 

sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2009.  

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad 

Zagreb za 2009. 
- Program socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života 

osoba s invaliditetom za 2009. 
- Prijedlog programa socijalnog značenja za 2009. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 
za 2009. 

- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 
u Gradu Zagrebu u 2009. 

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2009. 

D r u g o  č i t a n j e  
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

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

plana Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 

6. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
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7. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 

8. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 

9. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 
Urbanističkog plana uređenja "Savska Opatovina" 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 
10. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 
11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "TOZ" 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 
12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

gradskih upravnih tijela 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 

13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju 
komunalnim djelatnostima gradskog značenja 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 

14. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 

15. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2009. 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 

16. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o pripajanju Centra za kulturu i 
obrazovanje "Zagreb" Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Centra za 
kulturu i obrazovanje "Zagreb"  

Predlagatelj za podtočku a) je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
Predlagatelj za podtočku b) je Odbor za izbor i imenovanja 

 
17. Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za prijevoz pokojnika 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 
18. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša  

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i šport 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu 

Stipendije Grada Zagreba 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Eko-

stožera Grada Zagreba 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim otvorenim 

prvenstvom Grada Zagreba u alpskim disciplinama "FIS Zagreb Open 2009." 
Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 

20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bajka" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 
21. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma 

zdravlja željezničara 
Predlagatelj: pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo rad, socijalnu zaštitu i branitelje 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana u Upravno vijeće ustanove 
Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 
22.  Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER 

Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
 

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 zastupnika da, sukladno članku 149. Poslovnika, na sjednici Gradske 
skupštine pitanja postavljaju i daju prijedloge usmeno i u pisanom obliku. Vrijeme za 
postavljanje pitanja i davanje prijedloga je uobičajenih sat i pol, a oni zastupnici koji ne stignu 
podnijeti pitanje i dati prijedlog mogu to učiniti u pisanom obliku, u čemu će im pomoći 
Stručna služba ako bude potrebno. Ujedno moli da se prilikom postavljanja pitanja i davanja 
prijedloga te davanja odgovora poštuje Poslovnik. Za postavljanje pitanja i davanje prijedloga 
prijavilo se 16 zastupnika. 

 
Gospođa Margareta Mađerić pita gospodina mr.sc. Mirka Heraka, pročelnika 

Gradskog kontrolnog ureda, do kuda se došlo u ispitivanju pojedinih slučajeva, prvenstveno 
posljednjih dvaju a to su izgradnja ZET-ove kućice za 5.000 eura po kvadratu i paviljona na 
Tuškancu za 2 milijuna kuna.  

Predlaže Gradskom uredu za financije da još jednom razmotri amandmane gradskih 
zastupnika HDZ-a na Prijedlog proračuna budući da su svi odbijeni, a Prijedlog proračuna 
nije u duhu racionalizacije što potkrepljuje tvrdnjom da se milijuni kuna izdvajaju za usluge 
promidžbe i informiranja dok se smanjuju sredstva Gradskoj četvrti Brezovica i za prijevoz 
osoba s invaliditetom. 
 

Nakon što je predsjednica najavila da će na pitanja odgovoriti gradonačelnik Grada 
Zagreba gospođa Margareta Mađerić izjavljuje da je tražila odgovor od gospodina mr.sc. 
Mirka Heraka, pročelnika Gradskog kontrolnog ureda. Predsjednica joj odgovara da 
gradonačelnik Grada Zagreba ima pravo iznositi svoje mišljenje o svakom prijedlogu, pa će 
nakon njega dati riječ gospodinu mr.sc. Mirku Heraku, pročelniku Gradskog kontrolnog 
ureda. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić demantira izjavu gradske 

zastupnice da postoje afere u poslovima što ih sklapa Gradsko poglavarstvo jer su i za limenu 
kućicu na okretištu Črnomerec i za drvenu kućicu na Tuškancu bili raspisani javni natječaji. 
To što njemu i ovoj upravi hoće naturiti mito, korupciju i aferu nije njegov problem, ali je 
dužan reći istinu bez obzira koliko gradska zastupnica inzistira da joj on ne odgovori. Iznosi 
da je u vezi s cijenom kućice na okretištu ZET-a završen natječaj za izbor građevinskog 
vještaka koji treba u roku 30 dana dati svoj nalaz. O tome će gradska zastupnica dobiti 
izvješće. 

Gradonačelnik se ne služi isljeđivanjem. To nije njegov posao. On je dužan 
koordinirati rad Poglavarstva kao njegov predsjednik i voditi brigu o zakonitosti rada ureda, 
zavoda i službi. Koliko zna zakon je poštivan u oba spomenuta slučaja. S obzirom na razliku 
između izlicitirane i konačne cijene zatražio je nalaz vještaka u vezi s cijenom kućice na  
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ZET-ovom okretištu. U vezi s paviljonom na Tuškancu odgovara da je Gradski kontrolni 
ured, s obzirom da su se pojavile nedoumice u tumačenju dozvoljenih dopuštenja za 
obavljanje radova na nepokretnim kulturnim dobrima, zatražio dodatno mišljenje Uprave za 
javnu nabavu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Rješenje Državne komisije za 
kontrolu postupanja javne nabave koje je donijeto u sličnom slučaju potvrđuje postupak 
obavljen u Gradskom uredu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet ali je Gradski kontrolni ured svejedno zatražio 
spomenuto mišljenje kako bi bili 100% sigurni. Gradska zastupnica dobila je izvješće 
Gradskog kontrolnog ureda za oba slučaja javne nabave. 

Dodaje da Gradski kontrolni ured surađuje s MUP-om i USKOK-om za 6 predmeta 
javne nabave i to za okretište ZET-a, paviljon na Tuškancu i za druge nabave i trošenje 
sredstava. 

 
Gospodin mr.sc. Mirko Herak, pročelnik Gradskog kontrolnog ureda odgovara da 

nema što dodati pisanom izvješću koje su dobili gradski zastupnici. Ako ima spornih pitanja 
moli da se točno kaže o čemu se radi pa će dati odgovor u pisanom obliku. 

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

konstatira da je Prijedlog proračuna točka dnevnoga reda današnje sjednice, ali daje riječ 
gospodinu Slavku Kojiću, članu Gradskog poglavarstva i pročelniku Gradskog ureda za 
financije da odgovori na prijedlog gospođe Margarete Mađerić u vezi s Prijedlogom 
proračuna. 

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

financije u vezi s prijedlogom da Gradski ured za financije još jednom razmotri predložene 
amandmane na Prijedlog proračuna odgovara da Prijedlog proračuna Gradskoj skupštini 
predlaže Gradsko poglavarstvo, koje razmatra podnijete amandmane i o njima se očituje a ne 
Gradski ured za financije. 

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

riječ gospođi Margareti Mađerić za daljnja objašnjenja. 
 
Gospođa Margareta Mađerić smatra da bez obzira na točku dnevnog reda ima pravo 

postavljati pitanje i davati prijedlog.  
Traži daljnja objašnjenja u vezi s odgovorom Gradskog kontrolnog ureda što ga je 

primila u pisanom obliku, u kojem piše da kontrolni tim izražava suzdržano mišljenje u 
pogledu valjanosti dopuštenja odabrane ponude za predmetni postupak, konkretno za paviljon 
na Tuškancu. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da je gradska zastupnica izrazila nezadovoljstvo s odgovorom što ga je dobila na 
pitanje postavljeno na prošloj sjednici.  

 

 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. Napominje 
da bi ljudi trebali imati strpljenja jedni druge slušati. Bez obzira na to je li ili nije 
gradonačelnik s ove će govornice uvijek govoriti istinu. Neće mu nitko okaljati obraz jer u 
ovom gradu živi pošteno i korektno 34 godine i tako će biti i nadalje. Još će jednom pročitati 
rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave koji potvrđuje postupak koji je 
obavljen u Gradskom uredu, ali je Gradski kontrolni ured svejedno zatražio mišljenje Uprave 
za javnu nabavu Ministarstva gospodarstva, s obzirom da su se pojavile nedoumice u 
tumačenju dozvoljenih dopuštenja za obavljanje radova na nepokretnim kulturnim dobrima. 
Rekao je da se ne može ništa više o tome reći dok se ne dobije spomenuto mišljenje koje je 
zatražio da se pribavi.  

 

 Gospođa Asja Bebić pita gospodina Ivu Čovića, predsjednika Uprave Zagrebačkog 
holdinga d.o.o. u vezi s poslom gradnje vodoopskrbnih cijevi što ga je Vodoprivreda Zagreb 
d.d. dodijelila "Tigri". Je li taj posao Vodoprivredi dao Grad ili Holding? Je li time izbjegnuta 
javna nabava pa je Vodoprivreda direktnom pogodbom pogodovala "Tigri", tvrtki koja se 
spominje u silnim aferama. 

 Predlaže da Zagrebački holding d.o.o. objavi podatke o donacijama što ih je dao u 
protekloj godini. 

 Izražava nezadovoljstvo odgovorom što ga je dobila na pitanje u vezi s natječajem za 
Gradsku kavanu. Ponovno se pogoduje određenim kumovima i prijateljima jer se dodatno 
neke stavke stavljaju u natječaj kako pojedini ponuđači ne bi dobili najam kavane. 

 

 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s 
dodjelom poslova gradnje vodoopskrbnih cijevi i naglašava da se najviše novaca može 
zaraditi na ekologiji. Gradska zastupnica ga neće baciti iz takta tako da postavlja pitanje 
gospodinu Ivi Čoviću, a njega pere s govornice. To nije pošteno ni korektno.  

 Spomenuti posao vodi Vodoprivreda koja je 26% u vlasništvu Grada Zagreba, a 74% u 
vlasništvu je zaposlenika i Hrvatskih voda pa pitanje treba uputiti na spomenute adrese. 

 U vezi s Gradskom kavanom odgovara da će dok god bude gradonačelnik onemogućit 
kokošarima da se natječu za Gradsku kavanu, odnosno da oni koji su dužni Gradu ili obročno 
plaćaju dugovanja dobiju najam te kavane. Zatvorit će vrata budućim kokošarima i tako da se 
mora minimalno ovjeriti troškovnik za 5 milijuna kuna s jamstvom banke da će sredstva biti 
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uložena u Gradsku kavanu. Ne želi da penzioneri gledaju kavu po 20 kuna kroz staklo već da 
budući zakupac prihvati realnu cijenu kave u prizemlju. Ostalo treba prepustiti natječaju. 
 

Na zahtjev gospođe Asje Bebić da dobije riječ zbog povrede Poslovnika predsjednica 
upozorava gradsku zastupnicu da je postavila tri pitanja što po Poslovniku nije dopušteno jer 
ima pravo na jedno pitanje i može zatražiti daljnje objašnjenje. Moli ju da se drži Poslovnika. 

 
Gospođa Asja Bebić traži daljnje objašnjenje u vezi s pitanjem o dodjeli poslova 

gradnje vodoopskrbnih cijevi, jer joj Gradonačelnik nije odgovorio već je opet govorio o 
nekoj ekologiji. Moli ga da joj objasni što je pod time mislio. Gradonačelnik je Gradsku 
kavanu iznajmio za 1 kunu svome kumu i još mu je dodatno uplatio 380 tisuća kuna. 

 
Nakon što predsjednica konstatira da to nije bio zahtjev za daljnje objašnjenje i 

upozorava gradsku zastupnicu da ne raspravlja, gospođa Asja Bebić ponavlja svoju izjavu u 
vezi s najmom Gradske kavane. 

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

opomenu gradskoj zastupnici gospođi Asji Bebić. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić govori da je Gradsku kavanu on 
je izvukao od HDZ-a, od Kutle 2000. godine i dao je Zagrepčanima te da bi oni najradije 
izbrisali povijest.  

Zahvaljuje gradskoj zastupnici što mu je dodala još jedno kumstvo, ovo virtualno. Ima 
ih 110, ali nema 1100 a kako je krenulo imat će ih toliko. O ekologiji će objasniti gradskoj 
zastupnici u četiri oka. Ona zna o čemu se radi. Najprije će njoj objasniti, a potom i javnosti. 

 
Gospođa Danira Bilić 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 pita je li umjesno lagati, 

insinuirati, vrijeđati i podmetati i je li to ljudski i po Poslovniku. Ne igra golf, ne bavi se 
ekologijom, ne igra tenis, ima 110 kumova i objavit će njihova imena. U vezi s donacijama 
odgovara da će onda kada Vlada Republike Hrvatske objavi podatke o svim svojim 
donacijama u medijima i on objaviti svoje podatke. Inače od donacija Grada Zagreba 99% 
dato je sirotinji diljem Hrvatske dok mu nisu uzeli milijardu kuna. To su spretno napravili jer 
sada više ne može davati donaciju. 

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

prekida ovu raspravu. Konstatira da je utvrđena povreda Poslovnika, da je dala opomenu i da 
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se nastavlja s pitanjima i prijedlozima. Ponovno upozorava da se ne može raspravljati kada se 
dobije riječ radi povrede Poslovnika. 

 
Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Gospođa Asja Bebić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Na pitanje predsjednice u čemu se sastojala povreda Poslovnika gospođa Asja Bebić 

odgovara da traži Gradonačelnikov odgovor što je mislio kada je govorio o ekologiji. 
Predsjednica joj oduzima riječ jer nije govorila o povredi Poslovnika. 

 
Gospođa Margareta Mađerić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica daje riječ gospodinu Jošku Moriću da postavi pitanje, ali on najprije 

govori o povredi Poslovnika pa ga predsjednica upozorava.  
 
Gospodin Joško Morić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 

što se dogodilo proteklih mjesec i pol dana od donošenja Zaključka o osnivanju radne skupine 
koja treba predložiti izmjene određenih zakona i mjere za poboljšanje stanja sigurnosti u 
Gradu Zagrebu. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je Gradsko 

poglavarstvo u posljednjih 6 mjeseci, od kada se senzibilizirala javnost za sigurnost građana 
Grada Zagreba ponukana nesretnim događajima, iniciralo neka pitanja od okruglog stola do 
tematske rasprave na sjednici Gradske skupštine. Početkom iduće godine operacionalizirat će 
se Zaključak o osnivanju radne skupine. Jedan dio pitanja u nadležnosti je gradske uprave, 
drugi dio treba raditi u suradnji s Policijskom upravom zagrebačkom, treći je u djelokrugu 
Ministarstva unutarnjih poslova a četvrti u djelokrugu Vlade. Grad neće dovesti u pitanje 
provedbu zaključaka koji su u njegovom djelokrugu i osigurat će sredstva za poboljšanje 
prostornih i materijalno-tehničkih uvjeta policije u Gradu Zagrebu. 

 
Gospodin Joško Morić traži daljnja objašnjenja jer je iz Gradonačelnikovog odgovora 

shvatio da još ništa konkretno nije učinjeno u vezi sa spomenutim zaključkom već da će biti 
poslije Nove godine. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor i navodi da 

je u dnevnom kontaktu s ravnateljem policije, načelnikom Policijske uprave zagrebačke i 
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ministrom unutarnjih poslova. Početkom iduće godine predložit će mjere kadrovskog 
poboljšanja operativnih djelatnika policije u Gradu Zagrebu, o kojima se dosad još nije 
govorilo. 

 
Gospodin Tomislav Babić odustaje od postavljanja pitanja koje bi uputio gospodinu 

mr.sc. Pavlu Kaliniću, pročelniku Ureda za upravljanje u kriznim situacijama o tome sprema 
li se to nekakva kataklizma u Zagrebu, ali ga nema u dvorani. 

 
 Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
konstatira da pitanje nije ni postavljeno.  
 
 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić izjavljuje da će on odgovoriti 
budući da je on prisutan i da je rečeno da se priprema kataklizma u Gradu Zagrebu. Navodi da 
je gospodin mr.sc. Pavle Kalinić, pročelnik Ureda za upravljanje u kriznim situacijama otišao 
do Arene jer je javljeno da je pod vodom, da ustanovi o čemu se radi i poduzme potrebne 
mjere. Nakon toga doći će ponovno na sjednicu. 
 Naglašava da Gradsko poglavarstvo podržava aktivnosti Ureda usmjerene na 
osiguranje mira i sigurnosti kao i prevenciju nepodopština koje bi se mogle dogoditi. U 
europskim metropolama to njegovi kolege rade već 10, 15 godina. Ne bi htio da se radi cirkus 
od tog ozbiljnog posla.  
 
 Gospodin Tomislav Babić komentira odgovor. 
 
 Gospodin Ivica Perković pita gospodina Zvonimira Šostara, dr.med., člana Gradskog 
poglavarstva i pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje 
kakve su obveze Gradskog ureda prigodom sahrane hrvatskih branitelja. Prošli tjedan je 
nažalost bio nazočan sprovodu jednom invalidu, heroju Domovinskog rata Muharemu 
Kadriću, 46 godina starosti, odlikovanom više puta, pripadniku I. brigade. Ono što se 
dogodilo jako ga je potreslo i kao dragovoljca i kao građanina Grada Zagreba. Sprovod je bio 
zakazan na Markovom polju u 10,50 sati. Pokojnik je trebao biti sahranjen prema Zakonu o 
pravima hrvatskih branitelja uz vojne počasti. Bila je vojska, bila je glazba, međutim na lijesu 
je bila samo zelena a nije bilo državne zastave. Kada je upitao o čemu se radi, odgovoreno mu 
je da je zastava data pogrebnom poduzeću. Treba li pogrebno poduzeće voditi brigu ili 
predstavnici ureda trebaju biti nazočni sahranama kako se ne bi više dogodila takva blamaža. 
Uspio je odgoditi početak sprovoda za 25 minuta kako bi se osigurala zastava. 
 Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se hrvatskim 
braniteljima koji imaju najmanje odličje Hrvatskog križa, što su ga dobili za herojstvo i teško 
ranjavanje, osigura grobno mjesto na Mirogoju ili Miroševcu, a ne da ih se sahranjuje u 
relativno skromnim uvjetima. Navodi slučaj nedavno umrloga branitelja, često odlikovanoga, 
koji je živio u Zagrebu više od 20 godina. Bio je u izvanbračnoj zajednici sa ženom koja se 
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nije snašla i u Gradskom uredu dogovorila pogreb na Markovom polju. Pokušao je 
intervenirati kod gospođe Ljerke Ćosić, voditeljice Podružnice Gradska groblja, ali nisu 
uspjeli ništa napraviti jer je pogreb već bio dogovoren. 
 
 Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić se ispričava ako je netko 
napravio propust u spomenutim slučajevima. Gospođa Ljerka Ćosić, voditeljica Podružnice 
Gradska groblja radi svoj posao savjesno i pošteno kao i djelatnici Gradskih groblja, također i 
Odjel za branitelje, jedini i prvi u Hrvatskoj osnovan na njegovu inicijativu u 10. mjesecu 
2000. godine. Ne zna čija je obveza osigurati državnu zastavu na lijesu. Ako je napravljen 
propust to će se ustanoviti. Do sada su sve probleme rješavali kako on osobno, tako i Odjel za 
branitelje i gospođa Ljerka Ćosić. Brigadir Miodrag Demo koji je 100% ratni invalid je 
voditelj Odjela već 8 i pol godina.  
 Pita je li itko ikada u ime Gradskog ureda ili Odjela odbio bilo koju inicijativu 
hrvatskog branitelja. To su izuzetno osjetljiva pitanja. Provjerit će o čemu se radilo i izvijestit 
će o tome na idućoj sjednici. 
 

Gospodin Ivica Perković traži daljnje objašnjenje. Nije rekao da Ured loše radi, već je 
rekao da se dogodio veliki propust koji se ne bi smio ubuduće dogoditi. Predložio je i tražio u 
ime svih branitelja i dragovoljaca da se odredi osoba koja će donijeti zastavu i nadzirati odvija 
li se sve po protokolu na sprovodu hrvatskog branitelja. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. Odjel za 

branitelje nije stranački već je odjel svih branitelja Grada Zagreba. Gospodinu Ivici Perkoviću 
predlaže da zajedno sa spomenutim odjelom djeluje na rješavanju problema koje je primijetio 
u vezi s braniteljima. 

 
Gospodin Pero Kovačević postavlja pitanje Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu 

Milanu Bandiću u vezi s prenamjenom šumskog područja između Kozarčevog vijenca i 
Pantovčaka iz javne zelene površine, znači gradske park-šume u zonu stambene izgradnje. S 
tim u vezi učinjeno je puno propusta koji ukazuju na nesavjestan rad pojedinih gradskih 
službi. Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvu podvalio je Gradskom poglavarstvu da 
predloži Gradskoj skupštini donošenje Zaključka o dozvoli čiste sječe. U postupku koji su 
proveli inspekcija Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i druga nadležna tijela utvrđeno je 
da je investitor priložio dokumentaciju koja nije bila važeća. Nakon toga Gradsko 
poglavarstvo je na njegov zahtjev i na zahtjev građana reagiralo i predložilo Gradskoj 
skupštini Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o dozvoli čiste sječe šume u privatnom 
vlasništvu. U obrazloženju spomenutog zaključka navodi se da Gradski ured za poljoprivredu 
i šumarstvo mora obvezati investitora na pošumljivanje predmetne čestice ali se kaže i to da je 
prema stanju u katastru to livada jer je šuma posjećena. Budući da se radi o nesavjesnom radu 
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službi moli Gradonačelnika da dade nalog gospodinu mr.sc. Mirku Heraku da se spomenuto 
provjeri. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da se analiziraju 
svi zaključci i odluke što ih je Gradska skupština donijela u ovom sazivu. Donijeto je puno 
akata a on može nabrojiti 15, 20, 100 primjera da se po njima ništa nije radilo ni u Gradskoj 
skupštini niti u Gradskom poglavarstvu. Navodi primjere zaključaka o besplatnoj pravnoj 
pomoći, osnivanju Odbora za kontrolu, osnivanju gradske policije. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da su na sjednici 

Kluba gradskih zastupnika raspravljali o amandmanu gospodina Pere Kovačevića. Točno je 
da to datira još od 2004. godine i o tome gospodin Emil Tuk, pročelnik Gradskog ureda za 
poljoprivredu i šumarstvo ima promemoriju koju je obrazlagao na sjednici Kluba, kao i 
gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i 
razvoj Grada te gospoda Ivica Fanjek i Željko Horvat iz Zavoda za prostorno uređenje Grada 
Zagreba. Sada će samo prikazati redoslijed događanja. Gradski ured je u interregnumu u 4. 
mjesecu predložio sječu šume, da bi 2005. zatražio da se to područje pošumi. Ministarstvo je 
sve to poništilo. Prihvaća prijedlog da gospodin mr.sc. Mirko Herak, pročelnik Gradskog 
kontrolnog ureda ispita o čemu se radi i je li napravljen propust. 

 
Gospodin dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba 

gospodinu Milanu Bandiću da se izradi plan revitalizacije Gornjeg grada. U vezi s time citira 
pismo grupe ugostitelja iz Gornjeg grada koje je upućeno i Gradonačelniku u kojem opisuju 
stanje i predlažu rješenja. 

Pita gospodina Ivana Tolića, voditelja Podružnice ZET-a, u ime brojnih građana među 
kojima je i on sam koji se iz zapadnog dijela grada svakodnevno voze tramvajem, što se 
namjerava poduzeti na linijama broj 6 i 11, na kojima su tramvaji uvijek prepuni, uvijek je 
gužva, nikad ih nema i to u svako doba dana.  

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na prijedlog u vezi s 

revitalizacijom Gornjeg grada. Dobio je spomenuto pismo, razgovarao je s nekim ljudima i 
nekim ugostiteljima na Gornjem gradu, i prije Nove godine primit će predstavnike građana 
kako bi vidjeli što mogu zajedno napraviti. Puno je toga napravljeno ali se sigurno još može 
napraviti da bude što bolje. 

Na pitanje u vezi s linijama broj 6 i 11 iz zapadnog dijela grada odgovara da je gradski 
zastupnik vjerojatno zabunom rekao da nikada nema tramvaja broj 6 i 11. Kada bi bilo tako 
nastao bi kolaps. Radi se o tome da ih nema dovoljno u špicama. 

 
Budući da je gospodin dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom. iz klupe ispravio svoj navod o 

tramvajima broj 6 i 11 jer je rekao da ih nema dovoljno, Gradonačelnik u nastavku odgovora 
na prijedlog u vezi s tramvajima broj 6 i 11 iz smjera Črnomerca napominje da će gospodin 
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Ivan Tolić, voditelj Podružnice ZET-a vidjeti što se može napraviti kako bi se usluga 
građanima poboljšala. 

 
Gospodin Žarko Delač ponavlja i proširuje pitanje što ga je postavio na prošloj 

sjednici u vezi s ekologijom. Nije uspio manevar Gradskog poglavarstva u vezi s povlačenjem 
prijedloga koji je bio u dnevnom redu, a koji se odnosi na odlaganje otpada iz Svete Nedelje i 
Samobora na Jakuševec. Izjavljuje da će Skupština Zagrebačke županije na današnjoj sjednici 
odbiti sporazum u vezi s odlaganjem otpada iz spalionice. Pita Gradonačelnika Grada Zagreba 
gospodina Milana Bandića kada će se prići izradi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Zagreba. Situacija je ozbiljna i traži se konsenzus struke, političara i građana pa predlaže da se 
pri izradi Plana konzultiraju stručnjaci koji su u organizaciji HSS-a tijekom prošlog tjedna 
održavali tribine u gradskim četvrtima o sustavu ekološkog gospodarenja otpadom i zaštiti 
okoliša. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić moli gradskog zastupnika da 

pojasni izjavu o tome da Gradska skupština ima nešto u dnevnom redu što ne bi trebala imati. 
 
Gospodin Žarko Delač podsjeća da je prije 2 mjeseca pitao koja je alternativa 

Gradskog poglavarstva ako Županija odbije spomenuti sporazum. S obzirom da će se to danas 
dogoditi Prijedlog zaključka o zbrinjavanju otpada  iz Svete Nedelje i Samobora na Jakuševcu 
je povučen iz današnjeg dnevnog reda. Pita kada će biti napravljen Plan gospodarenja 
otpadom jer piše da će se 2010. zatvoriti Jakuševec. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić pita kako zastupnik Delač 

unaprijed zna kako će Županijska skupština danas odlučiti. On to ne zna.  
Kad Županijska skupština donese odluku Grad Zagreb će se o tome referirati. Žao mu 

je što se jednostrano prekida sporazum, jer nije konzultiran Grad Zagreb, Gradsko 
poglavarstvo ni Gradska skupština koja ga je prihvatila. Gradsko poglavarstvo nije moglo 
ništa drugo učiniti nego je saznavši za njihovu namjeru povuklo svoj prijedlog.  

Pita gospodina Žarka Delača je li on u Županijskoj skupštini ili u Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba i za koga navija. Gospodin Žarko Delač je rekao da se Jakuševec zatvara iduće 
godine. To u spomenutom prijedlogu, koji je predlagatelj povukao, ne piše. U prijedlogu 
izmjena i dopuna GUP-a bila je naznačena 2012. godina za zatvaranje Jakuševca, ali su se 
Jakuševčani pobunili pa je predloženo da to bude 2010.  

Iznosi da u dvorani sjede zastupnici koji zajedno s udrugama organiziraju u Resniku i 
Jakuševcu prosvjed protiv Gradskog poglavarstva sa zahtjevom da se Jakuševec odmah 
zatvori, ali da se ne govori o nikakvom obliku zbrinjavanja otpada na Resničkom rukavcu 
odnosno kraj mehaničko-biološkog dijela pročišćavanja otpadnih voda. To sliči na priču o 
parkiranju auta u centru grada onih koji su protiv garaža i na periferiji i u centru ali žele 
svojim automobilima doći u svoje haustore i na pločnike pa zatvore pješacima prolaz. Znači, 
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proizvodili bi smeće, odvozili bi smeće ali nitko u svom dvorištu ne želi ni odlagalište, ni 
termičku obradu ni bilo koji oblik sanacije otpada. Grad Zagreb je kao prvo po najmodernijoj 
europskoj tehnologiji sanirao Jakuševec uz kredit EBRD-a tri mjeseca prije roka i 30% ispod 
cijene koja je bila predviđena za njegovu sanaciju. Podsjeća kako je rekao da će se, ako se to 
ne napravi on i dr.sc. Z. Milanović spaliti na Jakuševcu. Nije to govorio bez osnove. Znao je 
da će to biti napravljeno. Zagreb jedini u Hrvatskoj ima integralni mehanički i biološki dio 
pročišćavanja otpadnih voda, najmoderniji u ovom dijelu jugoistočne Europe. To je druga 
sastavnica Strategije gospodarenja otpadom. Treća sastavnica te strategije oko koje se treba 
postići konsenzus struke i javnosti o tome hoće li se graditi spalionica, odnosno termička 
obrada otpada. Pri tome treba voditi računa o kapacitetu, tehnologiji i modelu financiranja 
spalionice. Budući da se radi o vrlo složenom i osjetljivom projektu to se ne može lomiti 
preko koljena. Kao četvrto napominje da su od resornog ministarstva dobili zeleni štambilj na 
Studiju utjecaja na okoliš prije godinu i pol dana. Napominje da se s tim u vezi do izbora neće 
raditi ništa jer i u Resniku i u Jakuševcu nailaze na udruge koje su formirale određene stranke 
koje bune ljude a ne rade u interesu Zagrepčana. 

Treba znati da svaki dan između 800 i 1000 tona našeg smeća ide na Jakuševec, što je 
godišnje 300 tisuća tona i tako već 45 godina to je 8 i pol milijuna tona. 

U vezi sa zbrinjavanjem otpada nešto će reći i u završnoj riječi o Prijedlogu proračuna. 
Edukacija i reciklaža su preduvjet treće sastavnice Strategije jer nema termičke obrade bez 
reciklaže. Edukacija građana je bitnija od pitanja hoće li spalionica biti 2012., 2014. ili 2016. 

 
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 je očekivao da će gospođa Asja 

Bebić s njim polemizirati zbog izjave o strankama koje organiziraju udruge protiv rješavanja 
otpada u Gradu Zagrebu. 

 
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 objašnjava svoj odgovor. Bila 

je organizirana rasprava  u Resniku na Pešćenici u vezi s pokušajem uspostave konsenzusa 
javnosti i struke za treću sastavnicu Strategije gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. 
Predstavnici zagrebačkih relevantnih stranaka organiziraju prosvjed protiv projekta. Radi se o 



 20 

destrukciji, rušenju i odgađanju rješenja spomenutog projekta. Što se duže čeka da se taj 
problem riješi to će se svima razbiti o glavu. 
 
 Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
odgovara na prigovor. 
 
 Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 

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

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

odgovara na prigovor. 
 
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić smatra da se ne radi o 

poštivanju Poslovnika i Statuta već o elementarnom dostojanstvu. U ovih 3 i pol godine 
nikada nije išao ispod koljena i nije vrijeđao. Govori gradskih zastupnika oporbe su blaćenja, 
laži, etikete i objede u udaru na Gradonačelnika. Zar bi on to trebao samo slušati i ne 
reagirati? Solomunsko je rješenje da on uopće ne izlazi za govornicu a da gradski zastupnici 
dobiju odgovore u pisanom obliku.  

 
Gospodin Žarko Delač najprije govori o povredi Poslovnika. 
Zatim traži daljnja objašnjenja jer nije zadovoljan odgovorom. Ima dva dokumenta 

koja su potpisale ovlaštene osobe da sanacija Jakuševca uopće nije izvršena. Ponovno pita ako 
u Prostornom planu piše da će se Jakuševec zatvoriti 2010., a Gradonačelnik je izjavio da se 
ništa neće raditi do izbora, kako će se za 5 mjeseci napraviti sve u vezi s ekološkom zaštitom 
u Gradu Zagrebu. 
 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. Pita 
gospodina Žarka Delača jesu li Gradsko poglavarstvo i njegov predsjednik Milan Bandić 
naprasno prekinuli raskid sporazuma sa Zagrebačkom županijom. 

Zna da se približavaju izbori da će biti 30 kandidata za gradonačelnika i 40 lista za 
Gradsku skupštinu i da će se vaditi iz rukava svakakvi dokumenti, kao što mađioničar pušta 
golubove, rješenja preko noći, oštre retorike, olaka obećanja ali to se sve može svezati mačku 
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o rep. Gradsko poglavarstvo već 9 godina vodi brigu o sanaciji Jakuševca, izgrađen je 
najmoderniji pročistač otpadnih voda i pokušava doći do konsenzusa struke i javnosti u vezi 
sa spalionicom otpada pa se ne može govoriti da Grad nema Strategiju gospodarenja otpadom. 
Ponovno izjavljuje da mu je žao da je Županija jednostrano raskinula sporazum s Gradom 
Zagrebom. Pita ponovo gradskog zastupnika zastupa li on interes građana Grada Zagreba ili 
Zagrebačke županije. On kao gradonačelnik Grada Zagreba gleda prije svega interes 
zagrebačkih građana, iako njegovi pogledi ne završavaju uvijek na obroncima Zagrebačke 
gore. Poziva kolege iz Zagrebačke županije da vide što mogu zajedno napraviti Grad Zagreb i 
Zagrebačka županija bez obzira na njihovu odluku, jer iako su administrativno podijeljeni 
život se ne može podijeliti.  

 
Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 

gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 
 
Gospođa Vesna Brezić pita Podružnicu ˝Vladimir Nazor˝ Zagrebačkog holdinga, 

d.o.o., s kojom Gradska organizacija Matice umirovljenika izvrsno surađuje, mogu li 
umirovljenici koristiti odmaralište u Crikvenici u zimskom razdoblju, kao što im je to 
omogućeno ljeti u Puntu na otoku Krku. 

U ime umirovljenika Grada Zagreba zahvaljuje Gradonačelniku Grada Zagreba 
gospodinu Milanu Bandiću i Gradskom poglavarstvu na njihovoj socijalnoj osjetljivosti i brizi 
prema umirovljenicima i predlaže da se i u idućoj godini nastavi s davanjem pomoći od 200, 
300, 400 kuna na minimalne mirovine. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanje u vezi s 

mogućnošću korištenja odmarališta za umirovljenike. Podružnica ˝Vladimir Nazor˝, Gradski 
ured za obrazovanje, kulturu i šport i Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i 
branitelje trebaju vidjeti ima li sredstava za to da objekti budu i zimi otvoreni. 

 
Gospođa Danira Bilić pita gospodina Davora Jelavića, člana Gradskog poglavarstva i 

pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, 
graditeljstvo, komunalne poslove i promet zašto komunalni redari unatrag dvadesetak dana 
obilaze različite ulice između ostalih Tratinsku, Ozaljsku, ulice u Gajnicama i druge ulice koje 
se ne nalaze u zoni parkiranja, nemaju uređena ni označena parkirna mjesta ni oznake zabrane 
parkiranja. Komunalni redari u posljednje vrijeme ostavljaju građanima čestitke na iznose od 
250 i više kuna. Je li to rješenje donijeto preko noći, kao što Gradonačelnik govori da se 
donose takva rješenja? U vezi s tim predlaže da Grad Zagreb najprije stvori uvjete za 
parkiranje, da se ne naplaćuju kazne prije nego što se iscrtaju parkirna mjesta kao što je to 
učinjeno u mnogim ulicama. Nije joj jasno zašto su negdje parkirna mjesta iscrtana i na 
pločniku i na kolniku. Ispada da bi građani i djelatnici koji rade u tvrtkama koje se nalaze u 
tim ulicama trebali ostavljati automobile negdje izvan grada ali tamo ne postoje osigurana, 
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kvalitetna i besplatna parkirališta na kojima bi mogli ostaviti vozilo i dalje se koristiti javnim 
gradskim prijevozom. 

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

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i 
promet odgovara da parkiranje na nogostupima nije pojava od danas. Svemu dolazi kraj pa 
tako i neredu. Na nogostupu se ne može parkirati jer je to prema Zakonu o sigurnosti prometa 
prostor za pješake, invalide, kolica s djecom itd. Komunalni redari obilaze cijeli grad pa i 
ulice o kojima je govorila gradska zastupnica. Doista se na nekim mjestima ne može proći 
nogostupom zbog parkiranih automobila. Treba ih maknuti. Predložit će Gradskom 
poglavarstvu da komunalni redari umjesto kazne ostave uljudno pismo o korektnom 
ponašanju i parkiranju s upozorenjem da taj prostor nije za parkiranje i da zamole vozače da 
nađu parkiralište za svoja vozila. Stanari koji imaju garaže često ne smještavaju vozila u njih 
već ih iznajmljuju ili je u garažama nešto drugo. Nije problem postaviti znak zabrane 
parkiranja, već treba uvesti red u ponašanje. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor jer se radi o 

bitnim pitanjima. Točno je sve što je gospodin Jelavić rekao, ali za sve treba vremena pa stoga 
najavljuje prijelazno rješenje. Strategija ovoga grada je da stimulira javni prijevoz. 
Napravljene su javne garaže. 60% Zagrepčana se vozi besplatno javnim prijevozom. Ne mora 
se svatko voziti u grad automobilom a ako se već vozi onda treba platiti parkiranje ali ne na 
pločniku već na dopuštenim mjestima. Dok se ne ponudi ljudima alternativa do tada ih se 
neće kažnjavati. To će biti prijelazno rješenje da bi se u konačnici uveo red.  

 
Gospođa Danira Bilić traži daljnja objašnjenja jer Gradonačelniku Grada Zagreba 

gospodinu Milanu Bandiću kao ni svima ostalima nije nepoznato da u svim stambenim 
zgradama nema dovoljno garažnih mjesta za sve i kad bi ih htjeli kupiti. Ispred zgrada nema 
dovoljno parkirnih mjesta za sve stanare iako bi htjeli rezervirati ili kupiti jer su novoj 
stanogradnji različiti prostorni planovi to dopustili. Slaže se da nije primjereno parkirati na 
nogostupu, međutim mnogi su nogostupi iscrtani kao parkirna mjesta, naplaćuju se parkiranje 
i kazne iako ne mogu proći dječja kolica ili kolica osobe s invaliditetom.  

 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 

dr.med. upozorava da nije zatražila daljnje objašnjenje već je raspravljala. 
 
Gospođa Danira Bilić traži odgovor zašto je preko noći donesena odluka da se 

naplaćuju kazne imajući u vidu sve što je navela. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor. Polovica 

ljudi u gradu vozi automobile. Ima oko 425 tisuća automobila. Bio bi sretniji da je gradska 



 23 

zastupnica postavila pitanja zašto to nisu dosad napravili. Smatra da je bitna zaštita pješaka i 
stanara. Najveća zaštita stanara je da se uvede red u promet u mirovanju ispred njihovih 
zgrada. Zaštitit će ih i tako da mogu pod najpovoljnijim uvjetima kupiti parkirnu kartu za 
1300 kuna i parkirati ispred svoje veže. Žele zaštiti i pješake i omogućiti im nesmetano 
kretanje nogostupom. Vjerojatno će smanjiti cijenu parkiranja. Strategija ovog poglavarstva i 
njegova je zaštita pješaka, zaštita stanara i snižavanje cijene za parkiranje. Da bi se uvelo reda 
treba vremena, jer ako je nešto vrijedilo 40 godina ne može se uzeti preko noći. Nije dobro i 
nije politički mudro. 

 
Gospođa Danira Bilić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Na potpredsjednikovo pitanje u čemu se sastoji povreda Poslovnika, gospođa Danira 

Bilić traži da joj se dopusti da objasni, a tajnica Gradske skupštine govori gradskoj zastupnici 
da ako ona ima drukčije mišljenje to nije povreda Poslovnika. Gospođa Danira Bilić 
objašnjava da na postavljeno pitanje dobiva odgovor o tri različite stvari ali ne o onom što je 
pitala. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić poziva gradsku zastupnicu da 

mu konkretno kaže o čemu se radi i u kojim se to ulicama na jednoj strani naplaćuje 
parkiranje, a na drugoj ne. Komunalni redari izlaze na lice mjesta na temelju odredbi Zakona 
o sigurnosti prometa na cestama.Odjel za promet donosi rješenja, a ne piše ih on. Ako su 
negdje pogriješili neka mu to kaže pa će se greška ispraviti. Ponavlja da je redoslijed 
prioriteta ove gradske uprave zaštita stanara, zaštita pješaka i omogućavanje vozačima da 
nađu i plate u gradu parkirno mjesto. 

 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić 

dr.med. konstatira da su ovime iscrpljena pitanja i prijedlozi. 
 
 
 
 
 
1. Prijedlog zaključka o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba 

 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja 

 
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbor i imenovanja, obrazlaže 

Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
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ZAKLJUČAK 
o izboru potpredsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med. čestita gospodinu Stipi Tojčiću na izboru i želi mu uspješan rad. 
 
 
 
2. a) Prijedlog zaključka o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba 

b) Prijedlog zaključka o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba 
 
 
Predlagatelj je Gradonačelnik Grada Zagreba. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić obrazlaže prijedloge.  
 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 

dr.med. predlaže da se o prijedlozima zajedno raspravlja. 
 
U raspravi sudjeluje Pero Kovačević. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanja i daje 

završnu riječ.  
 
 
ad. a) Gradska skupština većinom glasova (36 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med. zahvaljuje gospodinu Slobodanu Ljubičiću na suradnji i želi mu puno uspjeha u 
daljnjem radu. 
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ad. b) Gradska skupština većinom glasova (33 "za", 1 "protiv" i 2 "suzdržana") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o izboru člana Gradskog poglavarstva Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gospodin Dragan Vučić polaže prisegu za člana Gradskog poglavarstva. 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić 

čestita gospodinu Draganu Vučiću na izboru i želi mu puno uspjeha u radu. 
 
 

3. Prijedlog zaključka o proglašenju Većeslava Holjevca počasnim građaninom Grada 
Zagreba - posmrtno 

 
 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić 

obrazlaže Prijedlog.  
 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o proglašenju Većeslava Holjevca počasnim građaninom Grada Zagreba - posmrtno, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 
4. Prijedlog Proračuna Grada Zagreba za 2009. 

Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009.  
Prijedlog projekcije Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2010. - 2011, te 
prijedlozi programa po djelatnostima: 
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- Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o 
djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2009. 

- Prijedlog programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009.  
- Prijedlog programa javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009.  
- Prijedlog programa javnih potreba učeničkog i studentskog standarda, te 

sredstava za pomoć djeci zagrebačkih branitelja poginulih ili nestalih u 
Domovinskom ratu za 2009.  

- Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2009. 
- Prijedlog programa promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad 

Zagreb za 2009. 
- Program socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života 

osoba s invaliditetom za 2009. 
- Prijedlog programa socijalnog značenja za 2009. 
- Prijedlog programa socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz 

Domovinskog rata i njihove obitelji, borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata 
za 2009. 

- Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti 
u Gradu Zagrebu u 2009. 

- Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2009. 

 drugo čitanje  
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med. napominje da je na prethodnoj sjednici Gradske skupštine provedena prethodna 
rasprava u prvom čitanju o navedenim aktima a na ovoj sjednici, u drugom čitanju nakon 
rasprave, Gradska skupština donijet će Proračun Grada Zagreba za 2009. i ostale akte za 2009. 

Gradsko poglavarstvo podnijelo je Izvješće o rezultatima provođenja prethodne 
rasprave za drugo čitanje Prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2009., Prijedloga odluke o 
izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009., Prijedloga projekcije proračuna Grada 
Zagreba za razdoblje 2010. - 2011. te o prijedlozima programa po djelatnostima koji su u 
djelokrugu njihova djelovanja. Izvješće su gradski zastupnici primili. 

Amandmani Gradskog poglavarstva što su utvrđeni na 260. i 261. sjednici sastavni su 
dio Prijedloga proračuna, a izmjene i dopune predloženih programa što ih je utvrdilo Gradsko 
poglavarstvo na 260., 261. i 264. sjednici sastavni su dio tih programa. 
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Amandmane na Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2009. podnijeli su:  
− Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a (23 amandmana) 
− gradska zastupnica Margareta Mađerić (5 amandmana) 
− gradska zastupnica Asja Bebić (2 amandmana) i   
− gradski zastupnik Tomislav Babić (4 amandmana). 
Ukupno su podnesena 34 amandmana. 
 
Gradski zastupnik Tomislav Babić podnio je 2 prijedloga za izmjene i dopune 

programa i to na: 
− Prijedlog programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 

Gradu Zagrebu u 2009. i na  
− Prijedlog programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 

komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009. 

 

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

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 :  

- Zaključak 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  športu, tehničkoj 
kulturi, kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti i gospodarenja 
vodama, prometa i komunalnog gospodarstva. 

 

Odbor za financije, matično radno tijelo razmotrio je Izvješće o rezultatima 
provođenja prethodne rasprave za drugo čitanje o svim prijedlozima akata te podnesene 
amandmane i prijedloge za izmjene i dopune programa. Odbor nije zauzeo stav. 

 

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



 28 

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

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

financije uvodno obrazlaže Izvješće o prethodnoj raspravi i prijedloge akata i očitovanja na 
podnesene amandmane i na prijedloge za izmjene i dopune programa. 

 
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Danira 

Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Stipe Tojčić (u ime Kluba 
zagrebačkih zastupnika), Pero Kovačević, Asja Bebić, Tomislav Babić, Morana Paliković 
Gruden, Danira Bilić (replika), Margareta Mađerić i Iva Prpić. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara na pitanja iz rasprave 

i daje završnu riječ.  
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (11 "za" i 29 "protiv") 1. amandman 

što ga je podnio gradski zastupnik Tomislav Babić koji je vezan uz Prijedlog za izmjene 
Prijedloga programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog 
gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2009. 

 
Gradska skupština  ne prihvaća većinom glasova (7 "za" i 29 "protiv") 2. amandman 

što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (9 "za") 3. amandman što ga je 

podnio gradski zastupnik Tomislav Babić koji je vezan uz Prijedlog za izmjene i dopune 
Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu 
Zagrebu u 2009. 

 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (9 "za") 4. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (9 "za") 5. amandman što ga je 

podnio gradski zastupnik Tomislav Babić koji je vezan uz Prijedlog za izmjene i dopune 
Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu 
Zagrebu u 2009. 

 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (8 "za") 6. amandman što ga je 

podnio gradski zastupnik Tomislav Babić koji je vezan uz Prijedlog za izmjene i dopune 
Prijedloga programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu 
Zagrebu u 2009. 
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Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (9 "za") 7. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština  ne prihvaća većinom glasova (10 "za") 8. amandman što ga je 

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

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

podnijela gradska zastupnica Asja Bebić. 
 
Gradska skupština  ne prihvaća većinom glasova (8 "za") 11. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština  ne prihvaća većinom glasova (8 "za") 12. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (9 "za") 13. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (9 "za") 14. amandman što ga je 

podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić. 
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (9 "za") 15. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (7 "za") 16. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 

 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (7 "za") 17. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština  ne prihvaća većinom glasova (9 "za") 18. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
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Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (8 "za") 19. amandman što ga je 
podnijela gradska zastupnica Asja Bebić. 

 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (7 "za") 20. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gradska skupština ne prihvaća većinom glasova (7 "za") 21. amandman što ga je 

podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a. 
 
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i gospođa Greta Augustinović 

Pavičić odgovaraju na prigovor. Prihvaća se prijedlog gospodina Pere Kovačevića da se utvrdi 
da amandman nije dobio potrebnu većinu a ne da nije prihvaćen većinom glasova. 

 
Amandman 22. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije dobio 

potrebnu većinom glasova (7 "za").  
 
Amandman 23. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije dobio 

potrebnu većinu glasova (7 "za"). 
 
Amandman 24. što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić nije dobio 

potrebnu većinu glasova (6 "za"). 
 
Amandman 25. što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić nije dobio 

potrebnu većinu glasova (8 "za"). 
 
Amandman 26. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije dobio 

potrebnu većinu glasova (8 "za"). 
 
Amandman 27. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije dobio 

potrebnu većinu glasova (6 "za"). 
 
Amandman 28. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije dobio 

potrebnu većinu glasova (7 "za"). 
 
Amandman 29. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije dobio 

potrebnu većinu glasova (9 "za"). 
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Amandman 30. što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić nije dobio 
potrebnu većinu glasova (9 "za"). 

 
Amandman 31. što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić nije dobio 

potrebnu većinu glasova (8 "za"). 
 
Amandman 32. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije dobio 

potrebnu većinu glasova (7 "za"). 
 
Amandman 33. što ga je podnio Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a nije dobio 

potrebnu većinu glasova (8 "za"). 
 
Amandman 34. što ga je podnijela gradska zastupnica Margareta Mađerić nije dobio 

potrebnu većinu glasova (8 "za"). 
 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 11 "protiv") donosi 
 

PRORAČUN 
Grada Zagreba za 2009., 

s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Proračun se prilaže zapisniku. 

 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 12 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izvršavanju Proračuna Grada Zagreba za 2009.,  

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 10 "protiv") donosi 
 

PROJEKCIJU 
Proračuna Grada Zagreba za razdoblje 2010. - 2011., 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić 
predlaže da se zajedno glasuje o predloženim programima s izmjenama i dopunama 
predlagatelja. 

 

Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 8 "protiv") prihvaća da se zajedno 
glasuje o predloženim programima s izmjenama i dopunama predlagatelja. 

 

 

Gradska skupština većinom glasova (31 "za" i 10 "protiv") donosi 

 
PROGRAM 

javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi 
Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

PROGRAM 
javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2009., 
 

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 2009., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 

javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2009., 
 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u športu Grada Zagreba za 2009., 
 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zagreba za 2009., 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

PROGRAM 
promicanja zdravlja i prevencije bolesti od interesa za Grad Zagreb za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

socijalnog i humanitarnog značenja za unapređivanje kvalitete života osoba s 
invaliditetom za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

socijalnog značenja za 2009., 
 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 
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PROGRAM 

socijalnog i humanitarnog značenja za branitelje iz Domovinskog rata i njihove obitelji, 
borce II. svjetskog rata i civilne invalide rata za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2009., 
 

u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 
PROGRAM 

radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i komunalnog gospodarstva u 
Gradu Zagrebu za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 

Program se prilaže zapisniku. 

 

Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba gospodin mr.sc. Berislav Radić, 
dr.med., daje stanku od 13,25 do 14,15 sati. 

 

Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom. 
 
Ovim dijelom sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 

gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac. 
 
 
 
5. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog 

plana Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

radna tijela, 
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- Odbor za gospodarski razvoj 
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za zaštitu okoliša,  
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog. 
 

U raspravi sudjeluju: Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a, 
Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a), Tomislav Babić, Petar Kuzele (u ime 
Kluba gradskih zastupnika HSU-a), Zdravko Juć i Jurica Meić. 

 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, u ime predlagatelja, odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu 
riječ. 

 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 8 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
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6. Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba 
 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Prijedlog. 
 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
 
7. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

radna tijela, 
- Odbor za gospodarski razvoj 
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za zaštitu okoliša,  
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Amandmane na Konačni prijedlog su podnijeli: 
- gradski zastupnik Pero Kovačević (2 amandmana) i 
- gradski zastupnik Ivan Obad (3 amandmana), koji je povukao svoje amandmane. 
 
Amandmani su dostavljeni Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba, Odboru za 

Prostorno uređenje i Odboru za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gradsko poglavarstvo očitovalo se o amandmanima. Očitovanje su gradski zastupnici 

primili. 
 
Gradski zastupnici su primili Pregled podnijetih amandmana i Tabelarni pregled 

amandmana s redoslijedom glasovanja. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog. 
 
Gospodin Stipe Tojčić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor.  
 
Gospodin Pero Kovačević traži stanku za Klub zagrebačkih zastupnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 

stanku za Klub zagrebačkih zastupnika u trajanju od 15 minuta. 
Nakon stanke Gradska skupština nastavlja s radom.  
 
Gospodin Stipe Tojčić obrazlaže razloge za stanku. Traži da se gradskim zastupnicima 

dostavi izvješće Odbora za Statut, Poslovnik i propise s jučerašnje sjednice. 
 
Gospodin Mišo Zorenić, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise, uzima 

riječ u ime Odbora za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gospodin Joško Morić traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Gradskim zastupnicima podijeljeno je Izvješće sa sjednice Odbora za Statut, Poslovnik 

i propise održane 17. prosinca 2008. 
 
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 Stipe Tojčić traži i dobiva riječ zbog povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara na prigovor. 
 
Gradska skupština većinom glasova (9 "za" i 25 "protiv") odlučuje da gradski 

zastupnik Pero Kovačević ne može podnijeti amandman. 
 
Gradska skupština većinom glasova (12 "za" i 25 "protiv") odlučuje da gradski 

zastupnik Siniša Šukunda ne može podnijeti amandman. 
 

U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika), dr.sc. Ivo 
Josipović (ispravak netočnog navoda), Pero Kovačević (neslaganje s ispravkom netočnog 
navoda), Jurica Meić (replika), Zdravko Juć (replika), Pero Kovačević (neslaganje s 
replikom), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Stipe Tojčić i  
Jurica Meić  

 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, u ime predlagatelja, odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu 
riječ. 

 
 
Glasovanje o amandmanima  
 
Amandman broj 1. što ga je podnio gradski zastupnik Pero Kovačević nije dobio 

potrebnu većinu (12 "za" i 29 "protiv"). 
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Amandman broj 2. što ga je podnio gradski zastupnik Pero Kovačević nije dobio 
potrebnu većinu (16 "za" i 19 "protiv") 

 
 
Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 12 "protiv") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju  

Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 Ovim dijelom sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 
 
 
 
8. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Generalnoga urbanističkog plana Sesveta 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i nadležna 

radna tijela, 
- Odbor za gospodarski razvoj 
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za zaštitu okoliša,  
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
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Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog. 
 

 
U raspravi sudjeluju: Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Tomislav 

Babić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a) i Zdravko Juć. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, u ime predlagatelja, odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu 
riječ. 

Gradska skupština većinom glasova (29 "za" i 10 "protiv") donosi 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju  

Generalnoga urbanističkog plana Sesveta, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
 Ovim dijelom sjednice predsjedava predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac. 
 
 
9. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja "Savska Opatovina" 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor zaštitu okoliša i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
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Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 
njegove usklađenosti s propisima. 

 
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog. 
 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 " za") donosi 
 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju  

Urbanističkog plana uređenja "Savska Opatovina", 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
10. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju 

Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor zaštitu okoliša i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Danira Bilić.  
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Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, u ime predlagatelja, odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu 
riječ. 

 
Gradska skupština većinom glasova (29 " za" i 6 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju  

Urbanističkog plana uređenja Slobodne carinske zone Jankomir, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
 
11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "TOZ" 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba . 
 
Konačni prijedlog su razmotrili Odbor za prostorno uređenje, matično radno tijelo i 

nadležna radna tijela 
- Odbor zaštitu okoliša i  
- Odbor za mjesnu samoupravu. 
 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Konačni prijedlog s osnove 

njegove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 
 
Gospođa Jadranka Veselić Bruvo, pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 

planiranje i razvoj Grada, obrazlaže Konačni prijedlog. 
 
U raspravi sudjeluje Danira Bilić.  
 
Gradska skupština jednoglasno (32 " za") donosi 
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ODLUKU 

o izradi Urbanističkog plana uređenja "TOZ", 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
12. 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 sastavnim dijelom Prijedloga su gradski zastupnici 
primili. 

 
Prijedlog je razmotrio Odbor za mjesnu samoupravu, nadležno radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 
 
Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik Gradonačelnika Grada Zagreba, obrazlaže Prijedlog.  

 
 

Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

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

 
s amandmanima predlagatelja, u predloženom tekstu. 
Odluka se prilažu zapisniku. 
 
 
13. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju 

komunalnim djelatnostima gradskog značenja 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
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Prijedlog je razmotrio 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 s osnove njegove 

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

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

 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim 

djelatnostima gradskog značenja, 
 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilažu zapisniku. 

 
 

14. Prijedlog odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s 
napuštenim i izgubljenim životinjama 

 

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

 

Prijedlog je razmotrio Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo o vodoprivredu, matično 
radno tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za komunalno gospodarstvo i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

 
Izvješću matičnoga radnog tijela priložena su izvješća nadležnih radnih tijela. 
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Gradska zastupnica gospođa Ivana Mlinar Horvat podnijela je amandmane na 
Prijedlog odluke. Amandmani su dostavljeni Odboru za poljodjelstvo, šumarstvo i 
vodoprivredu i Odboru za Statut, Poslovnik i propise.  

Amandmane su gradski zastupnici primili.  
 
Očitovanje Gradskog poglavarstva o amandmanima su gradski zastupnici primili. 

Amandmani koje je prihvatilo Gradsko poglavarstvo postaju sastavni dio Prijedloga. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog i amandmane s 

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

 
 Gospodin Emil Tuk, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, 
obrazlaže Prijedlog. 
 
 U raspravi sudjeluju: Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika HSS-a) i Ivana 
Mlinar Horvat (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a a u osobno ime povlači Amandman 
II.),  Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Margareta Mađerić 
(u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba 
zagrebačkih zastupnika) i Pero Kovačević.  
 
 Gospodin Emil Tuk, pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo, u ime 
predlagatelja, odgovara na pitanja iz rasprave i daje završnu riječ. 
 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za", 1 "protiv" i 5 "suzdržanih") donosi 
 

ODLUKU 
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i 

izgubljenim životinjama, 
    s  amandmanima predlagatelja i amandmanima ,što ih je predlagatelj prihvatio.   
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 

 
 
 

15. Prijedlog programa međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2009. 
 

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

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

usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 
 
U raspravi sudjeluje Žarko Delač. 
 
Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, u ime predlagatelja daje 

završnu riječ.  
 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

PROGRAM 
međugradske i međunarodne suradnje Grada Zagreba za 2009., 

 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 

 
 
 

16. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Ugovora o pripajanju Centra za kulturu i 
obrazovanje "Zagreb" Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Centra za 
kulturu i obrazovanje "Zagreb" 
 
Predlagatelj podtočke a) je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba a podtočke b) Odbor 

za izbor i imenovanja. 
 

Prijedlog pod podtočkom a) razmotrio je Odbor za obrazovanje i šport, matično radno 
tijelo i nadležna radna tijela: 

- Odbor za kulturu i 

- Odbor za mjesnu samoupravu. 

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

 
Izvješća radnih tijela su gradski zastupnici primili. 

 
Gospodin Duško Ljuština, član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 

kulture i športa, u ime predlagatelja obrazlaže Prijedlog za podtočku a). 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

predlaže da se o oba prijedloga zajedno raspravlja.  
 
 
ad. a) Gradska skupština većinom glasova (33 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Ugovora o pripajanju Centra za kulturu i obrazovanje "Zagreb"  

Pučkom otvorenom učilištu u Zagrebu, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ad. b) Gradska skupština većinom glasova (35 "za"  i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Centra za kulturu i obrazovanje "Zagreb", 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

17.  Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za prijevoz pokojnika 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za komunalno gospodarstvo, matično radno tijelo. 
 
Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na Prijedlog s osnove njegove 

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

Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli jedne koncesije za prijevoz pokojnika, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

18. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša  
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i šport 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu 

Stipendije Grada Zagreba 
d) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Eko-

stožera Grada Zagreba 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gospođa Mirjana Keleminec predsjednica Odbora za izbor i imenovanja obrazlaže 

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

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

predlaže da se o prijedlozima zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 1 "protiv") prihvaća da se zajedno 

glasuje o prijedlozima.  
  
Gradska skupština većinom glasova (30 "za", 1 "protiv" i 1 "suzdržan") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i izboru člana Odbora za zaštitu okoliša, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 



 49 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje i šport, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu Stipendije Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju članova i zamjenika članova Eko-stožera Grada Zagreba, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zahvaljuje gospođi Vesni Brezić, gospodi Davoru Bernardiću, Žarku Delaču i Danijelu 
Mondekaru na obnašanju dužnosti članova u radnim tijelima. Također zahvaljuje gospođi 
Kristini Kružić i gospodinu Josipu Čuligu na obnašanju dužnosti člana Eko-stožera. Čestita 
gospodi Miroslavu Rožiću, Jošku Moriću, Srđanu Subotiću i Slavku Ćavaru na izboru, 
odnosno imenovanju za članove radnih tijela. Gospodinu Željku Habušu i gospodinu 
Tihomiru Majiću čestita na imenovanju za članove Eko-stožera jer su dosad bili zamjenici 
članova te gospodinu Borisu Mikšiću i gospođi Lidiji Hrastić Novak na imenovanju za 
zamjenike članova istog tijela. 

 
 
 

19. Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim otvorenim 
prvenstvom Grada Zagreba u alpskim disciplinama "FIS Zagreb Open 2009." 

 
Predlagatelj je Odbor Gradske skupštine za javna priznanja. 
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Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad međunarodnim otvorenim prvenstvom Grada 

Zagreba u alpskim disciplinama "FIS Zagreb Open 2009.", 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 
20. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bajka" 

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

RJEŠENJE 
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Bajka", 

 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 

 
 
 

21. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma   
zdravlja željezničara 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana u Upravno vijeće ustanove 

Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske 
 
 
Predlagatelj podtočke a) je pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu 

zaštitu i branitelje a podtočke b) Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog pod podtočkom a) je razmotrio Odbor za obrazovanje i šport, nadležno radno 

tijelo. 
Izvješće Odbora su gradski zastupnici primili. 
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ad. a) Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja željezničara, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana u Upravno vijeće ustanove Regionalna energetska 

agencija sjeverozapadne Hrvatske, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 
22. Prijedlog zaključka o suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER 

 
Predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 

 
 
 

ZAKLJUČAK 
o suglasnosti na Statut Centra za rehabilitaciju SILVER, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

zaključuje 43. sjednicu u 19,02 sati. 
Poziva sve na prijem u Dverce gdje će biti čestitanje  za Božić i Novu godinu.  

 
 
 
KLASA: 021-05/08-01/229 
URBROJ: 251-01-02-09-6 
Zagreb, 18. prosinca 2008. 
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