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ZAPISNIK 
41. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 24. studenoga 2008. u Staroj gradskoj 

vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,05 sati 
 
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; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; Zdravko Juć; Mirjana 
Keleminec; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; Pero Kovačević; Petar Kuzele; 
Margareta Mađerić; Vesna Majher; Antun Mateš; Jurica Meić; mr.sc. Neven Mimica; Ivica 
Miočić Stošić; Ivana Mlinar Horvat; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.; Ivan Obad; 
Morana Paliković Gruden; Ivica Perković; Josip Petrač; 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. 

 
Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: dr.sc. Ivo Josipović; 

mr.sc. Josip Kereta; mr.sc. Alenka Košiša Čičin-Šain i Iva Prpić. 
 
Nenazočni gradski zastupnici: dr.sc. Jasmina Havranek; Boris Mikšić i Davor Šuker. 
 
Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik 

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; 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; Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba; Vidoje 
Bulum - tajnik Gradskog poglavarstva Grada Zagreba; Predrag Fleš - zamjenik tajnika 
Gradske skupštine Grada Zagreba; Ivo Čović - predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga 
d.o.o.; Marijan Maras - pročelnik Ureda gradonačelnika; 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; Marin Simunić - zamjenik pročelnika Gradskog 
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kontrolnog ureda; Višnja Fortuna - zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje; Romana Galić - pročelnica pročelnika Gradskog ureda za 
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Grgo Luburić - pomoćnik pročelnika Gradskog 
ureda za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne 
poslove i promet; Božica Šimleša - pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport; Goran Bošnjak - načelnik Odjela komunalnog redarstva; Sanja Kumpar - 
predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; dr.sc. Anđelko Šućur - predsjednik Vijeća 
Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Mario Jelić - predsjednik Vijeća Gradske četvrti 
Stenjevec; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok; 
Andreja Kralj - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Podsused - Vrapče; Raško Ivanov - 
Predstavnik bugarske nacionalne manjine; Dominik Šepak - zamjenik predsjednika Savjeta 
mladih Grada Zagreba; Cvijeta Senta - članica Savjeta mladih Grada Zagreba i djelatnici 
Stručne službe Gradske skupštine. 

 
Sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba nazočni su predstavnici Ministarstva 

unutarnjih poslova: Vladimir Faber - glavni ravnatelj policije; Krunoslav Borovec - načelnik 
Ureda ravnatelja policije; Branko Peran  - načelnik Policijske uprave zagrebačke; Mate 
Marković - načelnik Sektora policije; Božo Gugo - načelnik Sektora kriminalističke policije; 
Aleksandra Ljuba - glasnogovornica Policijske uprave zagrebačke; Marija Goatti Matijević - 
koordinatorica Ureda načelnika; Miroslav Marković - načelnik I. Policijske postaje Zagreb; 
Ivan Žugaj - načelnik II. Policijske postaje Zagreb; Franjo Mrkša - načelnik III. Policijske 
postaje Zagreb; Joso Žugaj - načelnik IV. Policijske postaje Zagreb; Blanka Lenić - načelnica 
V. Policijske postaje Zagreb; Dražen Kralj - načelnik VIII. Policijske postaje Zagreb te Jozo 
Čavar - ravnatelj Uprave za zajedničke programe Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa; 
prof.dr.sc. Mladen Singer; prof.dr.sc. Renato Matić - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 
Roberta Brusić - predstavnica Hrvatskog Caritasa, Suzana  i Reno Ritz. 

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

utvrđuje da je sjednici nazočno 43 (naknadno je evidentirano 44 gradskih zastupnika) od 
ukupno 51 gradskog zastupnika, pa Gradska skupština može pravovaljano raspravljati i 
odlučivati. 

 
Predsjednica izvješćuje da su nenazočnost najavili gradski zastupnici mr.sc. Alenka 

Košiša Čičin-Šain, Ivo Josipović, mr.sc. Josip Kereta i Iva Prpić i Zvonimir Šostar, dr.med., 
član Gradskog poglavarstva Grada Zagreba i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje a na sjednici ga zamjenjuje zamjenica Višnja Fortuna. 

Zakašnjenje je najavila Ljiljana Kuhta Jeličić, zamjenica Gradonačelnika Grada 
Zagreba.  

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

otvara 41. sjednicu. 
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Konstatira da će se današnja sjednica održati kao tematska "Sigurnost u Gradu 

Zagrebu - Gradom protiv nasilja" s dvjema podtočkama, kao što je naznačeno u novom 

prijedlogu dnevnog reda.  

Gradski su zastupnici primili:  

- uz poziv za sjednicu 12. studenoga 2008. knjigu "Kriminologija delikata nasilja, 

nasilje nad djecom i ženama, maloljetničko nasilje" prof.dr.sc. Mladena Singera i suradnika, 

kao podlogu za raspravu; 

- uz dopis dopunske dostave 17. studenoga 2008. prijedlog da predložena točka 

dnevnoga reda ima nove podtočke a) i b) te za podtočku a) materijal što ga je predložilo 

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba i Prijedlog zaključka, a za podtočku b) Zaključak 

Gradskog poglavarstva i Prijedlog zaključka o inicijativi za osnivanje radne skupine te  

knjigu "Kriminološke osobitosti maloljetničke delinkvencije" prof.dr.sc. Mladena Singera i 

suradnika, kao podlogu za raspravu. 

 

Predsjednica podsjeća gradske zastupnike da je u pozivu za sjednicu predložila, u 

skladu s dogovorom na sjednici Predsjedništva Gradske skupštine, da na današnjoj tematskoj 

sjednici ne postavljaju pitanja i ne daju prijedloge usmeno, već da ih dostave u pisanom 

obliku. Sutra će biti radna sjednica na kojoj će to moći učiniti. 

 
Gradska skupština jednoglasno prihvaća 

 
dnevni red 

Sigurnost u Gradu Zagrebu - Gradom protiv nasilja 

a) Sigurnost u Gradu Zagrebu - Gradom protiv nasilja i Prijedlog zaključka 
b) Zaključak Gradskog poglavarstva Grada Zagreba o inicijativi za izmjene 

zakona koji reguliraju pitanja sigurnosti i Prijedlog zaključka 
 
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba. 

 

Za podtočku a) gradski zastupnici primili su materijal što ga je predložilo Gradsko 

poglavarstvo Grada Zagreba pod nazivom " Sigurnost u Gradu Zagrebu - Gradom protiv 

nasilja" i Prijedlog zaključka. 

Za podtočku b) gradski zastupnici primili su Zaključak  Gradskog poglavarstva Grada 

Zagreba o inicijativi za izmjene zakona koji reguliraju pitanja sigurnosti i Prijedlog zaključka 

o inicijativi za osnivanje radne skupine. 
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Materijal su razmotrila nadležna radna tijela: 

- Odbor za gospodarski razvoj, 

- Odbor za zdravstvo 

- Odbor za socijalnu skrb 

- Odbor za obrazovanje i šport 

- Odbor za mladež 

- Odbor za mjesnu samoupravu  

- Gradska koordinacija za ljudska prava 

- Povjerenstvo za ravnopravnost spolova i 

- Savjet mladih Grada Zagreba. 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise nema primjedbi na predložene zaključke s 

osnova njihove usklađenosti s propisima.  

Izvješća radnih tijela gradski su zastupnici primili. 

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
predlaže da se obje podtočke zajednički uvodno obrazlože i da se zajedno rasprave. 

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić uvodno govori o stanju 
sigurnosti u Gradu Zagrebu i mjerama što ih je dosad poduzelo Gradsko poglavarstvo kao i o 
onima koje namjerava ubuduće poduzimati.  

 

Gospodin Vladimir Faber, glavni ravnatelj policije, uzima riječ u ime Ministarstva 
unutarnjih poslova. 

 

Gospodin Branko Peran, načelnik Policijske uprave zagrebačke, uzima riječ u ime 
Policijske uprave zagrebačke i govori o stanju sigurnosti u Gradu Zagrebu. 

 

Na platnu se prikazuje film. 

 

Ovom dijelu sjednice predsjedava potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
gospodin mr.sc. Berislav Radić, dr.med. 
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Gospođa Jelena Pavičić Vukičević, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, 
kulturu i šport, obrazlaže materijal "Sigurnost u Gradu Zagrebu - Gradom protiv nasilja", što 
ga je predložilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.  

 

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

 

Gospođa Romana Galić, pomoćnica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, 
socijalnu zaštitu i branitelje, govori o rezultatima ankete što je provedena 7. i 8. studenoga 
2008. u Gradu Zagrebu među mladima u dobi od 15 do 25 godina.  

 

Gospodin dr.sc. Mladen Singer govori o usporednim podacima o kretanju pojava 
kriminaliteta između raznih gradova u Europi i Zagreba i između Zagreba i ostalih dijelova 
Hrvatske.   

 

Gospodin dr.sc. Renato Matić govori o problemima nasilja i kriminala i o mjerama 
koje se mogu poduzimati radi njihove prevencije i sprečavanja.  

 

Gospodin Jozo Ćavar uzima riječ u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.  

 

U raspravi sudjeluju: Joško Morić (u ime Kluba zagrebačkih zastupnika) i Pero 
Kovačević (replika).  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradskog zastupnika gospodina Peru Kovačevića da njegovo izlaganje nije bilo 
replika, već rasprava. 

 

U raspravi sudjeluju: Joško Morić (neslaganje s replikom), Danira Bilić (u ime Kluba 
gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Žarko Delač (u ime Kluba gradskih zastupnika 
HSS-a), Morana Paliković Gruden (u ime Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Pero 
Kovačević (replika), Morana Paliković Gruden (neslaganje s replikom), Dario Čović (u ime 
Kluba gradskih zastupnika SNL-a), Antun Mateš, Joško Morić, Pero Kovačević, Pero 



6 

Hrgović, mr.sc. Miroslav Rožić, Ljiljana Klašnja, Margareta Mađerić, Jurica Meić, Ladislava 
Soldat, Ivica Perković i Pero Kovačević (replika).  

 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
upozorava gradskog zastupnika gospodina Peru Kovačevića da njegovo izlaganje nije bilo 
replika. 

 

U raspravi sudjeluju: Luka Šimurina, Dan Špicer, Ivica Miočić Stošić, Dominik Šepak 
(u ime Savjeta mladih Grada Zagreba) i Davor Bernardić.  

 

Gradonačelnik Grada Zagreba gospodin Milan Bandić daje završnu riječ u ime 
Gradskog poglavarstva Grada Zagreba.  

 
 
ad. a) Gradska skupština većinom glasova (26 "za" i 2 "suzdržana") donosi  
 

ZAKLJUČAK, 
 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
 
 

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

ZAKLJUČAK 
o inicijativi za osnivanje radne skupine, 

 
u predloženom tekstu. 
Zaključak se prilaže zapisniku. 
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-  -  

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

riječ gospođi Roberti Brusić, predstavnici Hrvatskog Caritasa da obrazloži njihovu 
dobrotvornu božićnu akciju. Gradskim zastupnicima podijeljeni su privjesci za mobitele u 
sklopu te akcije u borbi protiv nasilja. 
 

   
 
 

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac 
zaključuje 41. sjednicu u 14,50 sati. 
 
 
KLASA: 021-05/08-01/210 
URBROJ: 251-01-02-08-8 
Zagreb, 24. studenoga 2008. 
 

 
TAJNICA 

GRADSKE SKUPŠTINE 
 

Greta Augustinović Pavičić, dipl.iur. 

PREDSJEDNICA 
GRADSKE SKUPŠTINE 

 
Mr.sc. Tatjana Holjevac

 


