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ZAPISNIK 
47. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 31. ožujka 2009. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,10 sati 
 
Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; 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.; mr.sc. 
Alenka Košiša Čičin - Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Vesna Majher; Antun Mateš; Jurica 
Meić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar Horvat; Joško Morić; Ivan Obad; 
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; Stipe 
Tojčić; Mišo Zorenić i Mario Zubović, dr.stom. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Margareta Mađerić; Boris 

Mikšić; dr.sc. Mirando Mrsić i Dragutin Šurbek. 
 
Nenazočani gradski zastupnici: Davor Bernardić; Morana Paliković Gruden 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; mr.sc. Ladislav Prežigalo - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za gospodarstvo; Duško Ljuština - član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, 
kulture i športa; Sonja Kostić - članica Gradskog poglavarstva za područje uprave; Stjepan 
Stublić - član Gradskog poglavarstva za područje poljoprivrede i šumarstva; Dragan Vučić - član 
Gradskog poglavarstva za područja imovinsko - pravnih poslova i imovinu Grada; Greta 
Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje Bulum - tajnik 
Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik tajnika Gradske skupštine Grada 
Zagreba; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik 
Gradskog kontrolnog ureda; Jadranka Veselić Bruvo - pročelnica Gradskog ureda za strategijsko 
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planiranje i razvoj Grada; Zoran Nevistić - pročelnik Službe za mjesnu samoupravu; 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; Indira Čizmić i Karlo Čulo - pomoćnici pročelnika Ureda 
gradonačelnika; Davorka Pejnović - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; 
Božidar Merlin i Anica Tavra - zamjenici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, 
zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Vesna Lubin i 
Gordan Hanžek - pomoćnici pročelnika Gradskog ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, 
izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet; Višnja Fortura - zamjenica 
pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Sanja Kumpar - 
predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske 
četvrti Novi Zagreb - istok; Hrvoje Ozmec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - 
sjever; Saša Molan - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka - jug; Dragan Korolija-
Marinić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Črnomerec; Franjo Novosel - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Gornja Dubrava; Ivan Kozolić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Donja 
Dubrava; Drago Topolovec - predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme; Zagrebački holding 
d.o.o.: Ljudevit Gračanin - zamjenjuje voditelja Podružnice Autobusni kolodvor; Ljerka Ćosić - 
voditeljica Podružnice Gradska groblja; Joško Jakelić - voditelj Podružnice Gradsko stambeno - 
komunalno gospodarstvo; Ante Iličić - zamjenjuje voditelja Podružnice Tržnice Zagreb; Gordana 
Pokrajčić - voditeljica Podružnice Upravljanje športskim objektima; Stjepan Cerovski - voditelj 
Podružnice "Vladimir Nazor"; Danica Lisičar - zamjenjuje voditelja Podružnice Vodoopskrba i 
odvodnja; Rijad Filipović - zamjenjuje voditelja Podružnice Zagrebačke ceste; Igor Toljan - 
voditelj Podružnice Zrinjevac; Zlatko Milanović - voditelj Podružnice ZGOS; Radmila 
Mihaljević - zamjenjuje voditelja Podružnice Zrinjevac; Anita Brajković - zamjenjuje direktora 
Razvojne agencije TPZ d.o.o.; Miljenko Bartulović - direktor Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Boško 
Matković - direktor Zračne luke Zagreb d.o.o. i djelatnici Stručne službe Gradske skupštine. 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac utvrđuje 
da je sjednici nazočno 39 (naknadno je evidentirano 44 gradskih zastupnika) od ukupno 51 
gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i odlučivati. 
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Izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici Margareta Mađerić Boris Mikšić, 
dr.sc. Mirando Mrsić i Dragutin Šurbek. 

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

47. sjednicu. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća zapisnik 46. sjednice Gradske 

skupštine Grada Zagreba održane 16. ožujka 2009. 
 
Gradski su zastupnici primili: 
 

o uz poziv za sjednicu od 19. ožujka 2009. materijal za predložene točke dnevnoga reda i 
rokovnik održavanja sjednica radnih tijela za 47. sjednicu Gradske skupštine Grada 
Zagreba; 
 

o uz dopis dopunske dostave od 23. ožujka 2009. Prijedlog zaključka o imenovanju ulica 
kao prijedlog za dopunu prijedloga dnevnoga reda novom točkom 3., novi prijedlog 
dnevnoga reda, novi rokovnik sjednica radnih tijela i pregled dostavljenih materijala za 
47. sjednicu; 
 

o uz dopis dopunske dostave od 27. ožujka 2009. izvješća radnih tijela za točke 1., 2. i 4., 
prijedloge za koje ovlašteni predlagatelji predlažu hitan postupak i to: Izvješće o radu 
Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za 2007. i 2008., Prijedlog odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o socijalnoj skrbi, Program provođenja mjera energetske učinkovitosti 
na sustavu javne rasvjete Grada Zagreba (MEU JR), Prijedlog zaključka o prihvaćanju 
Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Opatije i Grada Zagreba, Prijedlog 
zaključka o postavljanju spomenika Augustinu Kažotiću, Prijedlog zaključka o 
postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Botinca, Prijedlog zaključka o 
postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Petruševca, Izvješće o radu i poslovanju 
Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2008., što ih predlaže Gradsko 
poglavarstvo, Zapisnik 46. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba održane 16. ožujka 
2009., Pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika na 46. sjednici 
Gradske skupštine Grada Zagreba 16. ožujka 2009. te primljenih odgovora, odgovore na 
pitanja i prijedloge gradskih zastupnika i novi pregled dostavljenih materijala za 47. 
sjednicu; 
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o uz dopis dopunske dostave od 31. ožujka 2009. prijedloge za koje ovlašteni predlagatelji 
predlažu hitan postupak i to: Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. 
Zagrebačkom regatom, Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 24. 
međunarodnim plivačkim natjecanjem "Zlatni medvjed", Prijedlog zaključka o 
prihvaćanju pokroviteljstva nad 74. susretom gradova Zagreba i Celja te, Prijedlog 
zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportsko-rekreativnom manifestacijom osoba 
starije životne dobi Zagreba "Jarunski susreti", što ih predlaže Odbor Gradske skupštine 
za javna priznanja, Prijedlog zaključka o imenovanju ulice, što ga predlaže Odbor za 
imenovanje naselja, ulica i trgova, Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice 
Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, Prijedlog zaključka o razrješenju i 
imenovanju člana Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta lutaka, Prijedlog zaključka o 
razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti, Prijedlog 
zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Rapska, 
Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Mate Lovraka te Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 
Elektrostrojarske obrtničke škole, što ih predlaže Odbor za izbor i imenovanja, novi 
pregled postavljenih pitanja i prijedloga gradskih zastupnika na 46. sjednici Gradske 
skupštine Grada Zagreba 16. ožujka 2009. te primljenih odgovora, odgovore na pitanja i 
prijedloge gradskih zastupnika i novi pregled dostavljenih materijala za 47. sjednicu. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, obrazlaže opravdanost hitnosti za 

Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za 2007. i 2008. 
 
Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i 

pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže opravdanost 
hitnosti za Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 

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

prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, 
obrazlaže opravdanost hitnosti za Program provođenja mjera energetske učinkovitosti na sustavu 
javne rasvjete Grada Zagreba (MEU JR) te Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika 
Augustinu Kažotiću, Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima 
Botinca i Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Petruševca. 
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Gospodin Marijan Maras, pročelnik Ureda gradonačelnika, obrazlaže opravdanost hitnosti 
za Prijedlog zaključka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Opatije i 
Grada Zagreba. 

 
Gospodin Ivica Fanjek, ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba, 

obrazlaže opravdanost hitnosti za Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za prostorno uređenje 
Grada Zagreba za 2008. 

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

obrazlaže opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. 
Zagrebačkom regatom, Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 24. međunarodnim 
plivačkim natjecanjem "Zlatni medvjed", Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 
74. susretom gradova Zagreba i Celja i Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 
sportsko-rekreativnom manifestacijom osoba starije životne dobi Zagreba "Jarunski susreti". 

 
Gospodin Ivan Šikić, predsjednik Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, obrazlaže 

opravdanost hitnosti za Prijedlog zaključka o imenovanju ulice. 
 
Gospođa Mirjana Keleminec, predsjednica Odbora za izbori i imenovanja, obrazlaže 

opravdanost hitnosti za Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog centra za 
nezavisnu kulturu i mlade, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog 
vijeća Zagrebačkog kazališta lutaka, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana 
Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju 
članova Školskog odbora Osnovne škole Rapska, Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju 
člana Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka i Prijedlog zaključka o razrješenju i 
imenovanju člana Školskog odbora Elektrostrojarske obrtničke škole. 

 
Gospodin Pero Kovačević traži da se u prijedlog dnevnog reda uvrsti Prijedlog odluke o 

raspisivanju referenduma o promjeni imena Trga maršala Tita u Kazališni trg što ga Gradska 
skupština nije prihvatila na 46. sjednici po hitnom postupku. 

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

odgovara gradskom zastupniku Peri Kovačeviću da se kao predlagatelj nije izjasnio o upućivanju 
Prijedloga odluke o raspisivanju referenduma o promjeni imena Trga maršala Tita u Kazališni trg 
u redovan postupak. 
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Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara. 
 
Gospodin Pero Kovačević traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

odgovara. 
 
U raspravi sudjeluje Antun Mateš. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 

upozorava zastupnika Antuna Mateša da krši Poslovnik. Budući da zastupnik ne uvažava 
upozorenje predsjednica mu daje opomenu. 

Gradska skupština većinom glasova (30 "za" i 5 "protiv") prihvaća opravdanost hitnosti za 
Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za 2007. i 2008. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 
da prihvaćena dopuna bude nova točka 2. prijedloga dnevnoga reda, a dosadašnja točka 2. postaje 
točka 7. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude nova točka 3. prijedloga dnevnoga reda, a dosadašnja točka 3. postaje 
podtočka a) točke 10. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Program 

provođenja mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Zagreba (MEU JR). 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude nova točka 4. prijedloga dnevnoga reda, a dosadašnja točka 4. postaje 
točka 11. prijedloga dnevnog reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Opatije i Grada Zagreba. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude nova točka 5. prijedloga dnevnoga reda. 
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Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o postavljanju spomenika Augustinu Kažotiću. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 6. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Botinca. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 6. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (38 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Petruševca. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka c) nove točke 6. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština većinom glasova (33 "za" i 1 "protiv") prihvaća opravdanost hitnosti za 

Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2008. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude nova točka 8. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. Zagrebačkom regatom. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 9. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 24. međunarodnim plivačkim natjecanjem "Zlatni 
medvjed". 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 
da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 9. prijedloga dnevnoga reda. 

 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 74. susretom gradova Zagreba i Celja. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka c) nove točke 9. prijedloga dnevnoga reda. 
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Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportsko-rekreativnom manifestacijom osoba starije 
životne dobi Zagreba "Jarunski susreti". 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 
da prihvaćena dopuna bude podtočka d) nove točka 9. prijedloga dnevnoga reda. 

 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 12 "protiv") prihvaća opravdanost hitnosti 

za Prijedlog zaključka o imenovanju ulice. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 10. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

rješenja o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude nova točka 12. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća Zagrebačkog kazališta lutaka. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 13. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 13. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Rapska. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka a) nove točke 14. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština jednoglasno (37 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka b) nove točke 14. prijedloga dnevnoga reda. 
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Gradska skupština jednoglasno (36 "za") prihvaća opravdanost hitnosti za Prijedlog 

zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrostrojarske obrtničke škole. 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da prihvaćena dopuna bude podtočka c) nove točke 14. prijedloga dnevnoga reda. 
 
Gradska skupština većinom glasova (10 "za" i 26 "protiv") ne prihvaća opravdanost 

hitnosti za Prijedlog odluke o raspisivanju referenduma o promjeni imena Trga maršala Tita u 
Kazališni trg. 

 
Gradska skupština većinom glasova (27 "za" i 11 "protiv") prihvaća dnevni red. 

 
DNEVNI RED 

 
1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2008., 

Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje siječanj - 
prosinac 2008.,  
Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan  
31. 12. 2008. i  
izvješća o ostvarenju programa u 2008.: 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u predškolskom 

odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2008. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani 

standard i decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani 

standard i decentralizirane funkcije u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za financiranje 

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

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu Grada 
Zagreba u 2008. godini 

- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje 
Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba sa naslova Zagrebačkog 
športskog saveza za 2008. godinu 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj 
kulturi Grada Zagreba za 2008. godinu 
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- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac 2008. 

- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za razdoblje 
siječanj - prosinac 2008. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2008. i 

- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2008. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 
2. Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za 2007. i 2008. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 
4. Program provođenja mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada 

Zagreba (MEU JR) 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada 

Opatije i Grada Zagreba 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 
6. a) Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika Augustinu Kažotiću 

b) Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Botinca 
c) Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Petruševca 
Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 

 
7. Prijedlog zaključka o dodjeli jedne koncesije za prijevoz pokojnika 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 
8. Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2008. 

Predlagatelj: Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba 
 
9. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. Zagrebačkom regatom 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 24. međunarodnim 
plivačkim natjecanjem "Zlatni medvjed" 



- 12 - 

c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 74. susretom gradova 
Zagreba i Celja 

d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportsko-rekreativnom 
manifestacijom osoba starije životne dobi Zagreba "Jarunski susreti" 

Predlagatelj: Odbor Gradske skupštine za javna priznanja 
 
10. a) Prijedlog zaključka o imenovanju ulica 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju ulice 
Predlagatelj: Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova 

 
11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog gradskog kazališta 

"Komedija" 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i 
mlade 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

13. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća 
Zagrebačkog kazališta lutaka 

b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja 
suvremene umjetnosti 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 
14. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne 

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

škole Mate Lovraka 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Elektrostrojarske obrtničke škole 
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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Pitanja i prijedlozi 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
obavještava gradske zastupnike da sukladno članku 149. Poslovnika pitanja na sjednici Gradske 
skupštine postavljaju i prijedloge iznose usmeno i u pisanom obliku.  

Vrijeme za postavljanje pitanja i davanje prijedloga ograničeno je na uobičajenih sat i pol 
pa zastupnike koji bi trebali doći na red iza toga vremena moli da pitanja predaju u pisanom 
obliku. U tome će im, ako bude potrebno, pomoći Stručna služba.  

Moli da se pridržavaju Poslovnika kod postavljanja pitanja i davanja prijedloga. Prijavljeno 
je 13 zastupnika. 
 
 
 

Gospodin Antun Mateš pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 
kakav je osjećaj sjediti u prvom redu kraj biskupa Mile Bogovića na konferenciji Društva 
političkih zatvorenika, a istodobno zadržavati ime druga Tita koji je hapsio svećenike, odnosno 
kakav je osjećaj nositi križ u katoličku crkvu i opet čuvati druga Tita i reći "Bogami neću ga 
skinuti", a Tito je dao ubiti kardinala Stepinca? 

 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je čovjek građenja a ne 

rušenja, integracije a ne razdvajanja, čovjek koji nikoga nije sudio niti ubio, čovjek 21. stoljeća i 
hrvatski antifašist. 

 
 
 
Gospodin Siniša Šukunda postavlja pitanje u svezi s izgradnjom Odjela III. i Odjela VI. 

bolnice sveti Ivan u Jankomiru i navodi problematiku u svezi s imovinsko-pravnim odnosima i 
osiguravanjem sredstava. Traži odgovor i u pisanom obliku. 

Predlaže, s obzirom da zaključuje da korupcija u gradskoj upravi postoji, da se u obračun s 
korupcijom krene odmah, da se ne čeka predizborna kampanja, izbori, slaganje nove gradske 
vlasti i godišnji odmori. 

 
 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se obračunava s 

korupcijom 8,5 godina. Poziva institucije pravne države da od njega do zadnjeg službenika sve 
procesuiraju kako bi se otklonile špekulacije o kaznenim prijavama protiv Milana Bandića i 
štićenju uprave grada. 
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Grad je osnivač bolnica u Jankomiru, Vrapču i na Svetom Duhu. Želja je uređenje bolnice u 
Jankomiru, kao što su u zadnjih godinu dana otvorena tri nova odjela u Bolnici Sveti Duh s 
investicijom od 40 milijuna kuna i kao što je zadnje 4 godine investirano u bolnicu u Vrapču. 
Projekt za bolnicu u Jankomiru je pripremljen i do izbora će Gradsko poglavarstvo donijeti 
odluku glede te bolnice. 

 
Gospodin Siniša Šukunda pita kada bi to bilo s obzirom da je navedeno bilo predviđeno u 

prioritetima za 2008., a sada nije predviđeno Proračunom za 2009. 
Što se tiče korupcije, ljudi iz gradonačelnikovog tima su rekli da je ima, pa predlaže da 

odmah krenemo u borbu s njom. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da on nije na mjestu gdje 

bi vršio isljeđivanja ili preuzeo prerogative pravne države. Poziva građane i suradnike da prijave 
korupciju institucijama, njemu ili Kontrolnom uredu koji surađuje s nadležnim institucijama. 

Što se tiče bolnice u Jankomiru, ove godine će se izvršiti potrebne pripreme. Prioriteti će se 
rješavati ovisno o novcu. 

Gospodin Siniša Šukunda traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. Navodi da je 
kandidat za gradonačelnika gospodin Stipe Tojčić rekao da će se obračunati s korupcijom. 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac konstatira 
da se ne radi o povredi Poslovnika i daje riječ Stipi Tojčiću na njegovo traženje koji je izričito 
spomenut. 

Gospodin Stipe Tojčić navodi da gradski zastupnik ne može bilo kojem kandidatu na 
izborima spočitavati što će reći. To je demokracija. Ponavlja da je rekao da će se obračunati s 
korupcijom ako bude gradonačelnik.  

 
Gospodin Pero Kovačević navodi da pojedinci i tvrtke u gradu Zagrebu u raznim 

slučajevima, kao što su slučajevi zamjene zemljišta i donošenje urbanističkih planova, barataju 
povlaštenim informacijama što ima za posljedicu da se oni bespravno bogate, a trpi proračun 
Grada Zagreba. Zadnji primjer slučaj je limenog kazališta i tvrtke Maestro. Takvi slučajevi 
kaznena su djela baratanja povlaštenim informacijama. Pita hoće li se tome stati na kraj? Drži da 
je odgovor za to njegov akcijski program za preveniranje i suzbijanje korupcije. 

Predlaže da se objelodani vještačenje o cijeni montažnih WC-a na okretištu u Dupcu. 
 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić vezano uz povlaštene informacije 

odgovara da Kontrolni ured kao i nadležne institucije rade svoj posao. 
U vezi WC-a u Dupcu odgovara a je Kontrolni ured naredio vještačenje i čim ono bude 

gotovo obznanit će se javnosti. 
Gospođa Asja Bebić moli komentar gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana 

Bandića o projektima koje je obećao, kao što su dovršenje Dinamovog stadiona, postava limenog 
kazališta, gradnja Zoološkog vrta s autohtonim hrvatskim životinjama, kongresni centar, sportski 
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rukometni centar, zatvoreni bazeni, nezavisna kultura, trg koji će biti spomen na prvog hrvatskog 
predsjednika. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da Tuđmanov trg kod 
Rudolfovih vojarni projektira Fabijanić i najavljuje taj projekt. 

Realizirani su i neki sportski objekti koji su rađeni u suradnji s Vladom Republike Hrvatske 
poput Arene. 

Za Hrvatski rukometni dom napravljen je natječaj, ali nije još određeno da li će se ići s tim 
ili drugim projektom. 

Želio bi dovršiti Dinamov stadion. Ponavlja da je izlicitirana cijena od 260 milijuna € koja 
Grad dijelom obvezuje prema Alpine Bau. Zatražena je odgoda radi izrade alternativne lokacije 
na Kajzerici kako bi se mogla napraviti usporedba. Nakon toga građani će odlučiti o projektu. 

Što se tiče nezavisne kulture voli u šali reći da voli od sevdaha do U2. Potiče sve ono što 
građani vole. Bilo je određenih nesporazuma, ali su oni iza nas. Nesretan je jer nije vraćen 
Kulušić i Lap. Bio bi sretan da se postigne nagodba oko Kulušića i da se on vrati mladima. 

Kongresni centar planira se napraviti iza hotela Westin, dio zemljišta je gradski a dio je 
kupljen od Medike. 

Proveden je međunarodni natječaj za projekt rekonstrukcije zračne luke te se čeka dogovor 
s Vladom. 

Drži da su to sve projekti od značaja za Grad i zemlju. 
Gospođa Asja Bebić napominje da je gradonačelnik ove projekte obećao prije krize, 

posebno Trg dr. Franje Tuđmana te da su realizirani projekti koje je pomagala Vlada, a sam Grad 
nije ništa napravio. Što se tiče nezavisne kulture, odnosno prostora Medike napominje da se tamo 
ne da da se izrade WC-i. To je prostor za 1000 ljudi a postoje samo dva WC-a. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da najbolje što su radili u 
2007. i 2008. će gradski zastupnici imati danas na dnevnom redu u izvješću o radu Gradskog 
poglavarstva. O tome što će se raditi u naredno vrijeme bit će prezentirano u smjernicama za 
gospodarski oporavak i izlazak iz recesijskog stanja u Gradu Zagrebu. 

Odgovara da se nije povukao iz Medike. Ljudima je tamo omogućen rad. Interes ljudi za taj 
prostor je ogroman i ovaj tjedan tamo će biti instalirani WC-i. 

 
Gospodin Joško Morić pita gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića kako 

na kraju prvog tromjesječja stojimo sa Proračunom? 
Predlaže da se u antirecesijskom programu ne smanjuju plaće zaposlenima u upravi nego da 

se uštede traže na drugim stavkama Proračuna. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se proračun puni dobro 

ali izražava bojazan da neće ostati tako u drugom i trećem kvartalu. 
Što se tiče smjernica za gospodarski oporavak i izlazak iz kriznog stanja u gradu rekao je da 

će to prezentirati sljedeći tjedan, a prije toga dogovoriti to sa socijalnim partnerima na 
Gospodarsko socijalnom vijeću. Četiri stvari se neće dirati. Neće biti otpuštanja ljudi, 
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smanjivanja plaća, osim dužnosnicima, neće se dirati stečena socijalna prava, jer je Grad Zagreb 
socijalno najosjetljivi grad u Europi, niti će se dirati subvencije poduzetnicima te najvaljuje 
otvaranje novih infrastrukturni projekata. 

 
Gospođa Danira Bilić ističe problem prometa općenito kao i problem prometa u mirovanju 

koji je problem dodatno pojačan i zbog toga što je dopuštena intenzivna izgradnja sa osiguranom 
malom odnosno sa minimalnom mogućnošću parkinga. Problem nedostatka parkirnih mjesta 
rješava se kršeći Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Parkirna se mjesta iscrtavaju na način 
da se uključuju otvori za određenu komunalnu infrastrukturu, da nisu udaljena 5 metara od izlaza 
iz dvorišta te izlaza na cestu ili pješačkog prijelaza (svi navedeni primjeri prikazani su gradskim 
zastupnicima na slajdovima). Pita zašto Grad Zagreb kršeći nadoknađuje nedostajuća parkirna 
mjesta i na taj način ugrožava sigurnost građana? 

Predlaže da se zakon poštuje u smislu povećane sigurnosti građana, a ne da se na ovaj način 
nadoknađuje nedostajeći prostor parkirnih mjesta. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će djelatnici iz Odjela 
za promet već danas izaći na teren i napraviti to kako treba. Upozorava gradsku zastupnicu da se 
radi o nogostupu i da je to prostor gdje ljudi hodaju, prostor bez automobila te da tamo ne bi 
trebao biti ni jedan auto. Na zahtjev ljudi sa Trešnjevke i drugih kvartova želja je bila da Odjel za 
promet nađe rješenje, da se ljudima omogući parkiranje te da nesmetano fluktuiraju i 
komuniciraju. Tamo gdje postoji problem, parkirna mjesta će se iscrtati kako treba. Tamo gdje je 
širi pločnik neće se zapriječiti parkiranje automobila već će se ostaviti prostor za osobe s 
invaliditetom i majke s djecom u kolicima. Traži od nadležnih da isprave pogreške i zahvaljuje 
gradskoj zastupnici na prezentaciji. 

Gospođa Danira Bilić podsjeća na problem u Kučerinoj ulici te navodi da je problem 
nedostajanja parkirnih mjesta problem ne postojanja jasne strategije. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da se radi o ulicama 
izgrađenima prije 40 - 60 godina i da ni jedna od tih zgrada nema garaže. Danas, prilikom 
izdavanja dozvola za izgradnju zgrade, traži se da se osiguraju parkirna mjesta. Automobili se 
moraju parkirati na pločnik jer nema dovoljno garaža. Da ih ima, moglo bi se zabraniti parkiranje 
na pločnicima. Bilo bi divno prošetati centrom grada bez automobila, a i gužve u prometu bi bile 
manje. Uvjeren je da će se uskoro napraviti garaža sjeverno od HNK-a i da će uz već postojeće 
garaže na Tuškancu i Langiću to dovesti do rješenja prometa u Donjem gradu. 
 

Gospođa Vesna Brezić postavlja pitanje u vezi s parkirnim oznakama za osobe s 
invaliditetom. Moli da se po tom pitanju izvrši provjera od strane djelatnika Zagreb parkinga i 
policije te moli odgovor u pisanom obliku. 

Predlaže Zagrebačkom električnom tramvaju ukidanje semaforizacije na okretištu 
Črnomerec ili barem privremeno ukidanje budući da tramvaji ne polaze u vrijeme naznačeno na 
semaforu, te to stvara pomutnju među građanima. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je i sam nenamjerno 
pogrešno parkirao i zbog toga je platio kaznu. Drži da djelatnici u Zagreb parkingu rade svoj 
posao savjesno. Što se tiče iskaznica za osobe s invaliditetom, zna da se izdaju na ime i da je 
njihov izgled propisan zakonom. Svatko tko je ima i stavi je ispod vjetrobranskog stakla može 
parkirati na mjestu za osobe s invaliditetom. Najavljuje pisani odgovor nadležnog ureda kao i 
stalno postupanje nadležnih tijela. 

 
Gospodin Jozo Radoš pita pročelnika Gradskog ureda za financije gospodina Slavka Kojića 

kakvo je plaćanje ugovornih obveza Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga u pogledu rokova? 
Moli odgovor i u pisanom obliku. 

Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 
financije najavljuje odgovor Gradskog ureda za financije i Zagrebačkog holdinga i u pisanom 
obliku. Odgovara da Gradski ured za financije po dolasku naloga vrši isplatu u roku od 24 sata. 
Ne može odgovoriti što se događa u drugim uredima. 

Grad Zagreb je likvidan. Likvidnost se u prva tri mjeseca kretala između 400 i 500 milijuna 
kuna te nema razloga da se ne plaćaju dospjele obveze prema izvršiteljima i dobavljačima. 

Gospodin Jozo Radoš traži dodatno objašnjenje s obzirom da Grad ima prenesene obveze iz 
prethodnog razdoblja, koje otežavaju planiranje, a povećani rokovi plaćanja mimo ugovornih 
rokova omogućavaju arbitrarno odlučivanje o plaćanju. Moli da se radi razjašnjenja, kao što je 
gospodin Slavko Kojić i najavio, da pisani odgovor o prosječnim rokovima plaćanja u 
Zagrebačkom holdingu i upravnim tijelima Grada Zagreba. 

 
Gospodin Petar Kuzele osvrće se na svjetsku ekološku akciju zaštite okoliša i štednju 

energije, koja se provodila u subotu 28. ožujka, a u koju je bio uključen i Grad Zagreb, iako drži, 
nedovoljno organizirano. S obzirom da se pozivu nije odazvala Hrvatska radio televizija volio bi 
njeno javno izjašnjavanje. 

Pita da li Gradsko poglavarstvo planira razmotriti i spriječiti pretvaranje vrtova u urbanom 
dijelu grada u građevinske parcele? 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je Hrvatska radio 
televizija najavila akciju zaštite okoliša i štednje energije u vijestima u 12,00 sati. 

Na pitanje najavljuje pisani odgovor. 
 
Gospodin Tomislav Babić pita gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića 

zašto nije izgrađena škola u Odri iako su stečeni svi uvjeti. 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da će se s realizacijom tog 

projekta ići ove godine. Dio sredstava snosit će nadležna ministarstva, a preostala sredstva dat će 
Grad. Navedeni projekt je prioritet kao što su prioriteti i Studentski dom na Savi, francuski 
paviljon, a uskoro i četiri škole u Vlaškoj. 
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Gospođa Ljiljana Klašnja pita pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu 
zaštitu i branitelje gospodina Zvonimira Šostara, da li je na upit njegovog ureda upućenog Odjelu 
inspekcijskog nadzora Ministarstva zaštite okoliša, a vezan uz spaljivanje medicinskog otpada u 
Domu zdravlja u Remetinečkom gaju koji obavlja tvrtka Gajeta, dobio odgovor? 

Predlaže da Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje zatraži od 
nadležnog ministarstva odgovore i to: tko i kako kontrolira da tvrtka Gajeta termički obrađuje 
samo otpad za koji ima dozvolu, kolika se količina prikupljenog otpada termički obrađuje te da li 
se preuzima otpad iz drugih županija? 

Gospodin Zvonimir Šostar, dr.med., član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog 
ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje odgovara da je nadležno ministarstvo 
dostavilo odgovor u kojem navodi da tvrtka Gajeta ima sve dozvole potrebne za obavljanje 
njihove djelatnosti. Kontrolu njihovog rada može vršiti samo nadležno ministarstvo. Povodom 
ponovnih uznemirujućih glasina Gradski ured zatražio je očitovanje i inspekcijski nadzor 
ministarstva o kojima će po njihovom primitku obavijestiti gradske zastupnike i Vijeće Gradske 
četvrti Novi Zagreb - zapad. 

 
Gospodin Žarko Delač pita gospodina Zlatka Milanovića voditelja Podružnice ZGOS 

Zagrebačkog holdinga d.o.o. da li je odlagalište otpada u Jakuševcu sanirano? 
Gospodin Zlatko Milanović, voditelj Podružnice ZGOS Zagrebačkog holdinga odgovara da 

je odlagalište otpada u Jakuševcu sanirano u roku, po hrvatskim i propisima Europske unije. 
Nezadovoljan je što se toliko otpada baca na odlagalište otpada te će se u budućnosti nastojati da 
nam ne treba odlaganje otpada kao što se sada radi. Želja je da se što više otpada reciklira te da se 
što manje, a možda i uopće prestane odlagati. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić dopunjuje odgovor te navodi da je 
odlagalište otpada Jakuševec sanirano po najvišoj tehnologiji europskih iskustava sanacije 
deponija. Radi se o jednoj od najvećih ekoloških investicija u Hrvatskoj završenoj 3 mjeseca prije 
roka i za 30 % manje novca nego što je predviđeno. 

Osim sanacije odlagališta otpada Jakuševec napravljen je i Centralni uređaj za 
pročišćavanje otpadnih voda. Napominje da postoji problem nastanka mulja na pročistaču 
otpadnih voda kojeg je potrebno spaliti ili negdje odvesti. Najavljuje skorašnju prezentaciju 
projekta i radove na toj trećoj sastavnici strategije gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. 
 

Gospodin Stipe Tojčić pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića u 
vezi s recesijskim programom, koji je on najavljivao te moli da se o njemu obavijeste gradski 
zastupnici. 

Predlaže da se ugasi emisija na OTV-u u vezi s Gradskom skupštinom ili da se u toj emisiji 
omogući sudjelovanje svim gradskim zastupnicima. 
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Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da mu je žao što se 
prezentacija smjernica za gospodarski oporavak nije poklopila sa sjednicom Gradske skupštine. 
U ponedjeljak, 6. travnja usuglasit će se smjernice s partnerima, odnosno poslodavcima i 
sindikatima. Istog dana bit će i prezentacija učinjenoga. 
 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain pita Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina 
Milana Bandića o poslovima u Gradu Zagrebu u zadnje 4 godine koje je Grad Zagreb sklopio s 
kumovima gospodina Milana Bandića, posebno o poslovima koji su sklopljeni s gospodinom 
Milanom Penavom i tvrtkom Tigra. Moli u pisanom obliku odgovor o svim poslovima koje je u 
posljednje 4 godine ta tvrtka radila za Grad Zagreb, iznos cijena u sumarnoj vrijednosti i cijene 
po metru kvadratnom. Neposredni povod za ovo pitanje je natpis u kojem se navodi da je za 
nadstrešnicu na Gupčevoj zvijezdi potrošeno 6000€/m2. 

Predlaže Gradonačelniku Grada Zagreba gospodinu Milanu Bandiću da izloži javnosti 
pitanja koja su mu upućena, jer nije odgovorio na pitanja o Varšavskoj ulici, koje je bilo 
postavljeno na prošloj sjednici Gradske skupštine, o smetlištu u šumi u Vukomercu, o produžetku 
Ulice grada Vukovara, o povratku pošte na području Vukomerca te o kružnom toku između 
Borongajske i Vukomerečke ulice. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da ne postoje nikakvi 
problemi u vezi s objavom svih poslova pa i poslova koje je dobio gospodin Milan Penava. 
Gospodin Penava nikako ne bi smio biti hendikepiran time što je njegov kum. Pita, bi li se zato 
što je Gradonačelnik Grada Zagreba, trebao odreći kumova? Navodi da Grad godišnje provede 
oko 2000 javnih nadmetanja, ako je povrijeđena procedura i zakon postoje institucije pravne 
države koje će reagirati. Svi podaci o javnoj nabavi dostupni su na web stranici Grada Zagreba. 
Projekt je Gradskog poglavarstva i njega osobno bitka za zaposlenost, borba protiv pogodovanja, 
mita i korupcije i to je moguće provesti s gradskim zastupnicima kao predstavnicima građana i sa 
građanima. Drži jeftinim političkim trikom 50 dana prije izbora govoriti da Milan Bandić dijeli 
poslove svojim kumovima, poznatima i rodbini. 

Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain navodi da je pitanjem Gradonačelniku dala 
priliku da demantira da li su radovi koštali 6000€/m2 ili ne. Odgovara da bi to pitanje postavila 
prije 3 godine ali tada tvrtka Tigra nije radila nadstrešnicu na Gupčevoj zvijezdi nego ju je radila 
sada. Ponavlja da mu pitanjem daje priliku da pismeno izvijesti gradske zastupnike i javnost 
koliko je tvrtka Tigra dobila poslova i u kojoj vrijednosti u posljednje 4 godine. 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara da je jučer dnevnim 
tiskovinama poslan demanti upravo po temi o kojoj je pitala gradska zastupnica. Obavještava 
prisutne da demanti nije objavljen. Kao i do sada i ubuduće će se na objede, insinuacije i polu 
informacije boriti istinom. 
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Gospođa mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain traži i dobiva riječ radi povrede Poslovnika. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić odgovara. 

 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac daje 
stanku od 10 minuta. 
 

Nakon stanke Gradska skupština Grada Zagreba nastavlja s radom. 
 
 
1. Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Zagreba za 2008., 

Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje siječanj - 
prosinac 2008.,  
Izvješće o stanju zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan  
31. 12. 2008. i  
izvješća o ostvarenju programa u 2008.: 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u predškolskom 

odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba za 2008. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani 

standard i decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu Grada Zagreba za 2008. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za pojačani 

standard i decentralizirane funkcije u srednjem školstvu Grada Zagreba za 2008. 
- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava za financiranje 

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

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u športu Grada 
Zagreba u 2008. godini 

- Izvješće o izvršenju športskog programa i plana sredstava za sufinanciranje 
Programa javnih potreba u športu Grada Zagreba sa naslova Zagrebačkog 
športskog saveza za 2008. godinu 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u tehničkoj 
kulturi Grada Zagreba za 2008. godinu 

- Izvješće o ostvarenju Programa javnih potreba i utrošku sredstava u kulturi Grada 
Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac 2008. 
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- Izvješće o izvršenju planova i programa u zdravstvu i socijalnoj skrbi za razdoblje 
siječanj - prosinac 2008. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova u djelatnosti gospodarenja vodama, prometa i 
komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu u 2008. i 

- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih 
djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2008. 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Prijedlog zaključka u vezi s izvješćima uz Godišnji obračun Proračuna Grada Zagreba za 

2008. gradski su zastupnici primili. 
 

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna za 2008. i izvješća su razmotrili: 
- Odbor za financije, matično radno tijelo i nadležna radna tijela 
- Odbor za gospodarski razvoj, 
- Odbor za komunalno gospodarstvo, 
- Odbor za prostorno uređenje, 
- Odbor za zaštitu okoliša, 
- Odbor za poljodjelstvo, šumarstvo i vodoprivredu, 
- Odbor za zdravstvo, 
- Odbor za socijalnu skrb, 
- Odbor za obrazovanje i šport, 
- Odbor za kulturu, 
- Odbor za mladež, 
- Odbor za međugradsku i međunarodnu suradnju, 
- Odbor za mjesnu samoupravu, 
- Odbor za nacionalne manjine i 
- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 

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

Proračuna Grada Zagreba za 2008. i izvješća s osnove njihove usklađenosti s propisima. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gospodin Slavko Kojić, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za 

financije, obrazlaže Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna za 2008., te Izvješće o korištenju 
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sredstava tekuće pričuve Grada Zagreba za razdoblje siječanj - prosinac 2008. i Izvješće o stanju 
zaduženosti po preuzetim kreditima i danim jamstvima na dan 31. 12. 2008.. 

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

(u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Slavko Kojić (ispravak netočnog navoda), 
Danira Bilić (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), mr.sc. Miroslav Rožić (u ime Kluba 
zagrebačkih zastupnika), Pero Kovačević, mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain, Stipe Tojčić i 
mr.sc. Josip Kereta. 

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

financije, u ime predlagatelja daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 9 "protiv") donosi 
 

GODIŠNJI OBRAČUN 
Proračuna Grada Zagreba za 2008., 

 
u predloženom tekstu. 
Godišnji obračun se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
(u vezi s izvješćima uz Godišnji obračun Proračuna Grada Zagreba za 2008.), 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
2. Izvješće o radu Gradskog poglavarstva Grada Zagreba za 2007. i 2008. 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. Materijalu je priložen Prijedlog 

zaključka. 
 
Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, obrazlaže Izvješće. 
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U raspravi sudjeluju: Pero Kovačević, Željko Brebrić (u ime Kluba gradskih zastupnika 
NLTH), Jozo Radoš (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Jurica Meić (replika), Jozo Radoš 
(neslaganje s replikom), Danira Bilić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Stipe 
Tojčić, mr.sc. Alenka Košiša Čičin - Šain, Danira Bilić i mr.sc. Miroslav Rožić. 

 
Gospodin Ivo Jelušić, zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, u ime predlagatelja daje 

završnu riječ. 
 
Gradska skupština većinom glasova (25 "za" i 11 "protiv ") donosi 
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 

socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Prijedlog. 
 
Gradska skupština jednoglasno (34 "za") donosi 
 

ODLUKU 
o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi, 

 
u predloženom tekstu. 
Odluka se prilaže zapisniku. 
 
 
4. Program provođenja mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada 

Zagreba (MEU JR) 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 



- 24 - 

 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

PROGRAM 
provođenja mjera energetske učinkovitosti 

u sustavu javne rasvjete Grada Zagreba (MEU JR), 
 
u predloženom tekstu. 
Program se prilaže zapisniku. 
 
 
5. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada 

Opatije i Grada Zagreba 
 

Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Povelje o prijateljstvu i suradnji između Grada Opatije i Grada Zagreba, 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
6. a) Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika Augustinu Kažotiću 

b) Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Botinca 
c) Prijedlog zaključka o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Petruševca 

 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 
 
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac predlaže 

da se o prijedlozima zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se o prijedlozima zajedno glasuje.  
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
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ZAKLJUČAK 
o postavljanju spomenika Augustinu Kažotiću, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Botinca, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

o postavljanju spomenika hrvatskim braniteljima Petruševca, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
 

7. 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. 
 
Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (33 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o dodjeli jedne koncesije za prijevoz pokojnika, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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8. Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Grada Zagreba za 2008. 
 

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

 
Gospodin Ivica Fanjek, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje, obrazlaže Izvješće. 
 
Gradska skupština većinom glasova (34 "za" i 2 "suzdržana") donosi 

 
ZAKLJUČAK, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
9. a) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. Zagrebačkom regatom 

b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 24. međunarodnim 
plivačkim natjecanjem "Zlatni medvjed" 

c) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad 74. susretom gradova 
Zagreba i Celja 

d) Prijedlog zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportsko-rekreativnom 
manifestacijom osoba starije životne dobi Zagreba "Jarunski susreti" 

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

da se o prijedlozima zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se o prijedlozima zajedno glasuje.  
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Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 27. Zagrebačkom regatom, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad  24. međunarodnim 

plivačkim natjecanjem "Zlatni medvjed", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad 74. susretom gradova Zagreba i Celja, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju pokroviteljstva nad sportsko-rekreativnom manifestacijom 

osoba starije životne dobi Zagreba "Jarunski susreti", 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
10. a) Prijedlog zaključka o imenovanju ulica 

b) Prijedlog zaključka o imenovanju ulice 
 

Predlagatelj je Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova. 
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Gospodin Ivan Šikić, predsjednik Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova, obrazlaže 
prijedloge. 

 
U raspravi sudjeluju: Antun Mateš (u ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), mr.sc. 

Alenka Košiša Čičin – Šain (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Danira Bilić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Pero Kovačević, Ivica Perković, Antun Mateš (ispravak 
netočnog navoda), Ivica Perković (neslaganje s ispravkom netočnog navoda), Stipe Tojčić, mr.sc. 
Miroslav Rožić, Joško Morić, Antun Mateš (ispravak netočnog navoda) i Tomislav Babić. 

 
Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić, kao inicijator prijedloga za 

imenovanje Ulice Ive Lole Ribara daje završnu riječ. 
 
Gradska skupština jednoglasno (35 "za") donosi 

 
ZAKLJUČAK 

o imenovanju ulica, 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

Gradska skupština većinom glasova (25 "za", 10 "protiv" i 1 "suzdržanim") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o imenovanju ulice, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 
 
11. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog gradskog kazališta 

"Komedija" 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Prijedlog je razmotrio Odbor za kulturu, nadležno radno tijelo. 
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Izvješće Odbora gradski su zastupnici primili. 
 
Gradska skupština jednoglasno (30 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnatelja Zagrebačkog gradskog kazališta "Komedija", 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
12. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i 

mlade 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
 
Gradska skupština jednoglasno (31 "za") donosi 

 
RJEŠENJE 

o imenovanju ravnateljice Zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade, 
 
u predloženom tekstu. 
Rješenje se prilaže zapisniku. 
 
 
13. a) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća 

Zagrebačkog kazališta lutaka 
b) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja 

suvremene umjetnosti 
 
Predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja. 
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a) Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Kazališnog vijeća 

Zagrebačkog kazališta lutaka, 
 

u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 

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

ZAKLJUČAK 
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća 

Muzeja suvremene umjetnosti, 
 

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

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

škole Mate Lovraka 
c) Prijedlog zaključka o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

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

da se o prijedlozima zajedno glasuje. 
 
Gradska skupština jednoglasno (32 "za") prihvaća da se o prijedlozima zajedno glasuje.  
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Gradska skupština jednoglasno (32 "za") donosi 
 

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

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Mate Lovraka, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 

 
ZAKLJUČAK 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Elektrostrojarske obrtničke škole, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

   
 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zahvaljuje gradskim zastupnicima na suradnji. 
 

Na suradnji također zahvaljuju potpredsjednici Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospodin Petar Kuzele i gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med., tajnica Gradske skupštine 
Grada Zagreba gospođa Greta Augustinović Pavičić te Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin 
Milan Bandić. 



- 32 - 

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

zaključuje 47. sjednicu u 15,55 sati. 
 
KLASA: 021-05/09-02/ 
URBROJ: 251-01-02-09- 
Zagreb, 31. ožujka 2009. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

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

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r. 

 
 

Zapisnik 47. sjednice od 31. ožujka 2009. Gradska skupština Grada Zagreba nije 
prihvatila, jer je Vlada Republike Hrvatske 15. travnja 2009. donijela Odluku o raspisivanju 
izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
(Narodne novine 46/09), pa je u skladu s tim na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o izboru 
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne 
novine 44/05 - pročišćeni tekst i 109/07) danom objave Odluke Vlade Republike Hrvatske 
prestao mandat gradskim zastupnicima u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. 
 
U Zagrebu, 9. travnja 2009. 
 
 

TAJNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur. 

 


