
UVODNO 

 

Drage SDP-ovke, dragi SDP-ovci,  

pred vama je Izvještaj o radu Gradske organizacije SDP-a Zagreb. Ranije sam više puta isticao kako 
Gradsku organizaciju namjeravam voditi jasnim postavljanjem zajedničkih ciljeva, svrhe i načela, 
informiranjem, izgrađivanjem i educiranjem članstva. Protok informacija od vrha Gradske 
organizacija do svakog člana i obratno je važan proces kojim se mora povezati organizacija i ojačati 
njezina konzistentnost i sadržajnost.  

Krenuli smo vrlo intenzivno pojačavati vidljivost i prepoznatljivost SDP-a u Zagrebu. Prisutniji smo 
među građanima, ukazujemo na probleme i nudimo konkretna rješenja. Slijedi nam veliki posao 
konsolidacije organizacije. Pokrenuli smo one snage unutar zagrebačkog SDP-a koje se okupljaju oko 
ideje. Stvaramo sadržaj kako bismo promovirali slobode i prava naših sugrađana, socijalnu 
osjetljivost i pravdu. 

Pripremili smo Izvještajno-tematsku Konvenciju, na kojoj će po prvi puta svaki član imati mogućnost 
biti delegatom na Konvenciji ukoliko ima reguliranu članarinu i iskaže interes. Utvrdili smo prijedloge 
dvaju važnih dokumenata: Pravila za organizaciju GO SDP-a Zagreb i Pravila o organizaciji mjesnih 
organizacija na području grada Zagreba. Prilikom oblikovanja tih dokumenata polazili smo od 
činjenice da je postupak usvajanja Pravila ozbiljno političko pitanje za članstvo. Odredbama Pravila 
nastojali smo povećati demokratičnost organizacijskih i funkcionalnih procesa u stranci, ostaviti što 
veću organizacijsku slobodu za djelovanje članova u različitim oblicima i sadržajima organiziranja te 
povećati unutarnju demokratičnost. Posebnu smo pažnju posvetili statutarnim načelima 
deakumulacije funkcija, ograničavanja broja mandata i razmjernoj zastupljenosti.  

U svemu tome važne su povratne informacije o našem radu od svih vas, ali i od naših sugrađana. One 
su ključ pobjede. 

Vaš Gordan Maras 

 

AKTIVNOSTI 

 

Tijekom protekle jeseni predsjednik Gradske organizacije SDP-a Gordan Maras obišao je sve 
zagrebačke Mjesne organizacije. Odaziv članova je bio očekivano dobar, a na svakom skupu vođena 
je kvalitetna rasprava, postavljana su važna pitanja i davane interesantne sugestije. Našim vrijednim 
članovima, koji su ove godine napunili okruglih 10 i 20 godina članstva, uručene su zahvalnice za 
politički rad i djelovanje. 

Gradska organizacija sudjelovala je na nekoliko humanitarnih akcija. Jedna od njih je bila utrka 
„Mliječna staza“ u organizaciji UNICEF-a. Time smo podržali nabavku opreme za udomiteljske obitelji 
koje brinu o najmlađoj djeci. 

MO Novi Zagreb Istok organizirala je humanitarnu akciju povodom Međunarodnog dana pismenosti. 

U organizaciji Foruma žena podržali smo akciju PINK life. 

Na poziv MO Sesvete 29. rujna sudjelovali smo u manifestaciji Vugrovečko Miholje. 



Punu podršku dali smo i prosvjedu protiv prijedloga Vlade o povećanju dobnog praga za odlazak u 
mirovinu te se na Europskom trgu u listopadu 2018.  okupio i velik broj naših članica i članova čime 
smo dali do znanja da je SDP spreman na borbu za pristojnu i dostojanstvenu mirovinu bez 
povećanja dobnog praga za odlazak u zasluženu mirovinu. To se posebno odnosi na najosjetljivije 
radnike u društvu – medicinske sestre i tehničare, odgajateljice i odgajatelje u dječjim vrtićima, 
komunalne radnike i sve ostali koji iz objektivnih razloga ne mogu raditi do 67 godine života. 

SDP Zagreb obilježio je svoj dan predblagdanskim adventskim druženjem održanim 2. prosinca 2018. 
u Tvornici kulture. Osim naših članova i simpatizera, gošće i gosti iz drugih organizacija uveličali su 
proslavu. Tom prilikom iskazana je dobrodošlica za 50 naših novih članica i članova, kojima su 
uručene stranačke iskaznice. 

Donošenjem novog Statuta SDP-a na Konvenciji stranke u ožujku uslijedila je obaveza prilagodbe i 
usvajanja novih Pravila na razini GO SDP-a Zagreb i Mjesnih organizacija. U raspravi su bila dva 
dokumenta: Pravila o organiziranju GO SDP-a Zagreb (koja definiraju gradsku razinu) i Pravila o 
organiziranju mjesnih organizacija u Gradu Zagrebu (koja utvrđuju opće norme i pravila za sve 
mjesne organizacije). Organizirana je javna rasprava o prijedlozima Pravila, a održana su i dva 
okrugla stola s javnim predstavljanjem Pravila. 

Na prijedlog predsjednika MO Črnomerec Daniela Mlađenovića da se akcija „Svaki tjedan - ogranak 
jedan“ podigne na gradsku razinu, prva akcija održana je u užem centru grada (gradska četvrt Donji 
grad) dana 20. siječnja 2019. Tema akcije bila je (ne)obnova fasada kroz fondove EU. U veljaču smo 
nastavili s ovom kvalitetnom akcijom te je akcija održana pred Dječjom bolnicom u Klaićevoj. 
Istaknuli smo značajan problem parkiranja u Klaićevoj, i ponudili rješenje da se garaža planirana 
ispod HNK preseli 500 metara bliže Dječjoj bolnici u Klaićevoj, ispod Srednjoškolskog igrališta. 

MO Novi Zagreb - Istok obilježila je Valentinovo dijeleći poruke ljubavi i slatkiše. 

Početkom ožujka održana je još jedna akcija „Svaki tjedan – ogranak jedan“ na Gornjem gradu, gdje 
smo upozorili na problem neuređenosti stuba na Gornjem gradu, fasada, grafita i smeća. Tim dijelom 
grada prolazi desetak tisuća ljudi dnevno, kako građana, tako i turista, te bi se minimalnim ulaganjem 
ova situacija drastično popravila. 

Naši članovi, predsjednici MO te predsjednik GO Gordan Maras povodom Međunarodnog dana žena 
poklanjali su karanfile sugrađankama na desetak lokacija u gradu. 

Pokrenuli smo i peticiju „Stop poskupljenju cijena odvoza komunalnog otpada“ kojom se građane želi 
osvijestiti na najavljeno poskupljenje odvoza komunalnog otpada. Potpisi su tijekom ožujka skupljani 
na osam lokacija u Gradu Zagrebu, a građani su svojim potpisom iskazali nezadovoljstvo najavljenim 
poskupljenjem. 

 

TRIBINE 

 

MO Podsljeme organizirala je tribinu „Skrb u zajednici za osobe s invaliditetom“ (Jasna Lesički).  

U organizaciji MO Gornji Grad - Medveščak održano je predavanje o prometu "Promet i prometna 
infrastruktura u funkciji urbanog razvoja, ekologije i financiranja iz EU fondova" (Vlado Hanžek) te 
"Prometna situacija u Gradu Zagrebu" (Stanislav Frančišković-Bilinski). 



U organizaciji MO Donji i Gornji Grad, Trešnjevka Jug i Sjever te Podsljeme održana je vrlo posjećena 
tribina „Jesmo li ravnopravni građani EU?“ (Biljana Borzan).  

U organizaciji MO Gornja Dubrava te SDFŽ održana je tribina „Mirovina nije trošak već jedan od 
stupova socijalne sigurnosti“ (Tanja Dalić). 

MO Novi Zagreb - Zapad organizirala je tribinu „Mogućnost financiranja iz EU fondova“ (Darko 
Liović).  

MO Peščenica Žitnjak organizirala je tribinu „Socijaldemokracija i populizam“ (Đurđica Radaković 
Groš). 

MO Donji i Gornji Grad, Podsljeme i Črnomerec organizirali su tribinu „Budućnost socijaldemokracije“ 
(Josip Juratović). 

Mjesne organizacije SDP-a Črnomerec, Donji grad, Gornji grad - Medveščak i Podsljeme zajedno su 
organizirale tribinu „Radni prijedlog mreže gradske željeznice u Zagrebu“ (Dinka Pavelić). 

U organizaciji mjesnih organizacija Gornja Dubrava, Maksimir i Novi Zagreb - Zapad održana je tribina 
„Pušenje kao globalni problem ovisnosti i uzročnik brojnih bolesti“ (Saša Srića). 

U organizaciji mjesne organizacije SDP-a Sesvete održano je predavanje „Ekološka poljoprivreda“ 
(Željka Šiljković). 

MO SDP Maksimir i Črnomerec organizirale su tribinu „Što Zagreb (lako) može?“ (Saša Šimpraga). 

MO SDP Novi Zagreb - Istok i Forum seniora organizirali su javnu tribinu „Zašto ne možemo 
iskorijeniti korupciju u lokalnoj samoupravi?“ (Ivan Koprić). 

 

KONFERENCIJE ZA NOVINARE 

 

Niz konferencija za novinare započeli smo u rujnu obraćanjem javnosti povodom prvog dana školske 
godine, 3. rujna., s temom „Građanima trebaju bolje opremljene škole, a ne novi stadion“. Na 
konferenciji su, uz predsjednika Marasa, sudjelovali predsjednici VGČ Trešnjevka Sjever i Donji Grad, 
Ivan Butorac i Petar Paradžik te tajnica GO Tanja Djaković. Ukazali su na netransparentnost prilikom 
planiranja kapitalnih ulaganja u škole kojima je Grad Zagreb osnivač te vrlo slabo opremanje i 
osiguravanje minimuma pedagoškog standarda.  

Ista tema bila je aktualna i 2. listopada tijekom obraćanja javnosti kako bi se istaknuo problem 
sigurnosti i zdravstvene ugroženosti učenika nekih zagrebačkih škola, a najlošije stanje je u OŠ Jure 
Kaštelana na zagrebačkom Trnju. Na ovoj konferenciji sudjelovao je zastupnik u GS Matej Mišić, 
vijećnica u VGČ Trnje, Almasa Filipović i vijećnik u VMO Trnjanska Savica Antun Poje. Tu je istaknut i 
problem trećeg imenovanja vršitelja dužnosti pročelnika za obrazovanje Ivice Lovrića. 

Konferenciju za medije na temu „Je li Zagreb siguran grad?“ održali smo 26. rujna. Na konferenciji je, 
uz predsjednika Marasa, sudjelovao i saborski zastupnik Ranko Ostojić, koji je ujedno i predsjednik 
saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Neposredan povod bili su uzastopni 
oružani obračuni kriminalnih skupina na zagrebačkim ulicama. Osim ukazivanja na problem, 
istaknuto je kako postoje modeli rješavanja ovakvih situacija i preventivnog djelovanja koji se ne 
koriste. 



O kvaliteti zraka u Zagrebu, prvenstveno u njegovom jugoistočnom dijelu, govorili smo tijekom 
nekoliko obraćanja građanima putem medija. Navedeni problem medijima je objasnio zastupnik u 
Gradskoj skupštini Matej Mišić. 

Nizom obraćanja javnosti ukazivali smo i na nedopustivu političku trgovinu kojom gradonačelnik 
Bandić trguje u Skupštini i Saboru novcima iz zagrebačkog proračuna. Na press konferenciji 16. 
listopada uz predsjednika Marasa o tome je govorio i Renato Petek, član kluba zastupnika SDP, HSS, 
NH!-PS. 

Saborski zastupnik Joško Klisović te zastupnik u skupštini Grada Zagreba, Matej Mišić 18. listopada 
obratili su se javnosti na temu „Hrelić ili politika?“ Ukazali su na uočenu korelaciju donacija, koje daje 
Grad Zagreb, i prelazaka zastupnika u Skupštini i Saboru u klub MB 365. 

Na istu temu predsjednik Maras i zastupnik u Skupštini Brumnić osvrnuli su se povodom sjednice 
Gradske skupštine, 30. listopada, kada je kritizirano izvršenje gradskog proračuna.  

Povodom otvaranja rasprave o izvršenju gradskog proračuna održali smo nekoliko obraćanja 
medijima. Dana 23. listopada, kod donje postaje sljemenske žičare, javnosti su se, uz predsjednika 
Marasa, obratili zastupnik Matej Mišić i predsjednica Stručnog savjeta za financije Jadranka 
Vukomanović Pavelić. Tema konferencije bila je „Zbrda-zdola izvršenje gradskog proračuna i 
projekata - primjer sljemenska žičara“.  

U srijedu 28. studenog gradski zastupnik Matej Mišić održao je u Gradskoj skupštini konferenciju za 
medije radnog naslova „Do kada će spomenici biti važniji od obrazovanja u Gradu Zagrebu?“. Na 
konferenciji za medije zastupnik Mišić istaknuo je da se za gradnju spomenika Franji Tuđmanu i 
Spomenika domovini planira utrošiti više novca nego na održavanje i opremanje svih osnovnih škola 
u Gradu Zagrebu u 2019. godini. 

Početkom siječnja 2019. održana je konferencija za novinare s temom „Politička trgovina – odnos 
državne i gradske vlasti“, gdje je najavljena borba protiv političke trgovine koja se odvija novcem 
Zagrepčana i Zagrepčanki. Osudili smo političko „pretrčavanje“ kako zastupnika u Saboru Republike 
Hrvatske, tako i vijećnika u Gradskoj skupštini. 

Konferencijom za medije na Peščenici (Struge, Žitnjak) s temom „Grad pun ilegalnih odlagališta 
otpada, a HDZ i gradonačelnik se bave političkom trgovinom“ predsjednik GO SDP-a Zagreb Gordan 
Maras i zastupnik u Gradskoj skupštini Matej Mišić pozvali su gradonačelnika da novce gradskog 
proračuna ne koristi za političku trgovinu, već za sanaciju ilegalnih odlagališta otpada. 

Press konferencijom na temu „Politička trgovina i poskupljenje cijena otpada u Zagrebu – je li to 
povezano?“ od 18. siječnja 2019. Gordan Maras i Matej Mišić izrazili su protivljenje poskupljenju 
odvoza otpada u Gradu Zagrebu, koji se odvija na netransparentan način i bez ikakvih kriterija. 
Najveće poskupljenje pretrpjele bi obitelji u najmanjim stanovima i najpotrebitiji građani Grada 
Zagreba. 

U gradskoj četvrti Novi Zagreb – Istok održana je press konferencija o onečišćenju zraka, koje je 
uzrokovano neadekvatnom sanacijom odlagališta Jakuševac. Zbog onečišćenja zraka smanjena je i 
kvaliteta života građana tog dijela grada, stoga je zatraženo da se odlagalište Jakuševac zatvori i prije 
2028/29. godine. 

Predsjednik Maras održao je 8. veljače press konferenciju na temu „Izvješća o obavljenoj reviziji 
učinkovitosti korištenja vanjskih usluga u trgovačkim društvima“, u kojem je Zagrebački holding 
najlošije ocijenjen. 



Održana je konferencija za medije 25. veljače uoči sjednice gradske skupštine Grada Zagreba s 
temom „Nalazi li se Grad Zagreb pred blokadom i kako se Grad Zagreb odnosi prema svojoj imovini“. 
Na konferenciji su sudjelovali predsjednik GO SDP Gordan Maras i zastupnici u gradskoj skupštini 
Grada Zagreba Matej Mišić (SDP) i Renato Petek (NH!PS). 

SDP-ov zastupnik u Gradskoj skupštini Matej Mišić održao je press konferenciju na temu „Proračun 
Grada Zagreba za 2019. godinu – postoje li sredstva za izgradnju Sljemenske žičare i druge kapitalne 
projekte?“. Tražilo se očitovanje gradonačelnika o načinu i izvorima financiranja Sljemenske žičare u 
2019. godini predviđene proračunom Grada Zagreba. 

Dana 16. ožujka u organizaciji MO Novi Zagreb – Istok održana je konferencija za medije na temu 
propusta i neispunjenih obećanja gradonačelnika za sanaciju Jakuševca i smanjenu kvalitetu zraka. 
Povod je bilo svečano otvorenje nogometnog igrališta podno ekološke bombe Zagreba. 

 

PREDSJEDNIŠTVO GO SDP-a ZAGREBA 

 

Konstituirajuća sjednica Predsjedništva GO SDP-a Zagreb održana je 27. lipnja 2018. godine. Na 
dnevnom redu bio je Poslovnik o radu Predsjedništva Gradske organizacije SDP-a Zagreb, koji je 
jednoglasno usvojen uz predložene i prihvaćene izmjene. U sklopu dogovora o zadacima i načinu 
rada predloženi su i imenovani sljedeći koordinatori: Ivan Butorac za koordinatora s mjesnim 
organizacijama, Mladen Pejnović za koordinaciju sa Savjetom GO SDP-a Zagreba, Matej Mišić za 
koordinaciju zastupnika u Gradskoj skupštini s mjesnim organizacijama. Predsjednik Maras upoznao 
je Predsjedništvo s Odlukom o osnivanju savjeta GO SDP-a Zagreba, koju će predložiti na Gradskom 
odboru te odlukom o pripremi Konvencije GO SDP-a Zagreba i osnivanju radne skupine za 
organizaciju Konvencije i pripremu Pravila o organiziranju Gradske organizacije SDP-a. Također je 
najavio osnivanje povjerenstva za provedbu postupka primopredaje dužnosti Gradske organizacije 
SDP-a Zagreba. 

Druga sjednica Predsjedništva GO SDP-a Zagreb održana je 11. rujna 2018. te nastavljena 26. rujna 
2018. Na dnevnom redu bila je aktualna politička situacija unutar i izvan stranke. Članovi 
predsjedništva razgovarali su o političkoj situaciji u stranci te se kritički osvrnuli na javne nastupe 
pojedinih članova Predsjedništva SDPH o unutarstranačkim pitanjima. Predsjednik Maras utvrdio je 
da nakon izlaska iz stranke Tamare Čubretović na upražnjeno mjesto članice Predsjedništva treba biti 
kooptirana Mladenka Pašalić Patarčec. Nakon toga izvijestio je prisutne o aktivnostima Gradske 
organizacije planirane u narednom razdoblju. Saša Molan je izvijestio s konstituirajuće sjednice 
Odbora MO Maksimir, gdje je konstituiran odbor, ali nije izabran tajnik. Zaključeno je da je Odbor 
MO Maksimir dužan izabrati tajnika te su za praćenje rada Odbora MO Maksimir zaduženi Domagoj 
Prica i Vesna Nađ. Dogovoreno je osnivanje Klub vijećnika u VGČ te uspostavljanje koordinacije 
vijećnika u VGČ. Zbog neispravnog kooptiranja člana predsjedništva MO Trešnjevke Jug, a u svrhu 
utvrđivanja činjenica i okolnosti pod kojim je došlo do toga, osniva se povjerenstvo u sastavu Tanja 
Djaković, Sara Medved i Saša Molan. 

Treća sjednica Predsjedništva GO SDP-a Zagreb održana je 25. listopada 2018. te nastavljena 26. 
listopada 2018. Na dnevnom redu bili su izbori za EU parlament te priprema za 17. Sjednicu Gradske 
skupštine Grada Zagreba. Članovi Predsjedništva su raspravljali o tome treba li predlagati samo 
članove Gradske organizacije SDP-a Zagreb te o nedostatku kriterija za kandidiranje te rasprave o 
radu i rezultatima rada sadašnjih europarlamentaraca. Predsjednik Maras najavio je da će predložiti 



Gradskom odboru da podnese prijedlog Glavnom odboru da se za listu za EU parlament organiziraju 
predizbori. Predsjedništvo je jednoglasno podržalo kandidature: Tonino Picula, Gordan Maras, 
Predrag Matić, Ljiljana Djurica, Rajko Ostojić, Davorka Moslavac Forjan, Lara Kvesić, Vesna Nađ.  

Četvrta sjednica Predsjedništva GO SDP-a Zagreb održana je telefonskim putem 09. studenog 2018. 
Na dnevnom redu bila je samo jedna točka dnevnog reda, a to je glasanje gradskih zastupnika SDP-a 
na 17. Sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba. Zaključak sjednice je bio da ukoliko se u nastavku 
17. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba pokaže da ne postoji većina koja bi omogućila njezin 
nastavak i funkcioniranje, Predsjedništvo GO SDP-a Zagreb traži što skorije izbore za Gradsku 
skupštinu Grada Zagreba. Gradski zastupnici SDP-a neće držati kvorum većini u Gradskoj skupštini te 
podržati proračun Gradonačelnika za 2019. godinu. 

Peta sjednica Predsjedništva GO SDP-a Zagreb održana je 20. prosinca 2018. U sklopu diskusije o 
aktualnoj političkoj situaciji i radu Skupštine i Kluba zastupnika predsjednik Maras konstatirao je 
kako je SDP grada Zagreba bio vidljiv, mediji su bili zainteresirani za izjave te je iskazao svoje 
zadovoljstvo radom. Predstavljen je Financijski plan Gradske organizacije SDP-a Zagreb te je 
jednoglasno donesen zaključak da se predloži povećanje sredstava namijenjenih aktivnostima 
Gradske organizacije, mjesnih organizacija te foruma. Predsjedništvo je informirano da je Statutarna 
komisija donijela odluku o prihvaćanju žalbe jednog člana na Odluku o održavanju konvencije, koju je 
Gradski odbor donio na svojoj 4. sjednici. Većinom glasova prihvaćen je prijedlog da se prijedlozi 
Pravila o organiziranju Gradske organizacije SDP-a Zagreb i Pravila o organizaciji mjesnih organizacija 
na području grada Zagreba zajedno s pristiglim amandmanima upute na mišljenje Statutarnoj 
komisiji. 

Šesta sjednica Predsjedništva GO SDP-a Zagreb održana je 21. siječnja 2019. Na dnevnom redu bila je 
priprema za sjednicu Gradskog odbora. Vodila se rasprava vezano uz odluku Statutarne komisije 
kojom se poništava Odluka o održavanju konvencije. Predsjednik Maras istaknuo je kako je odlukom 
Statutarne komisije napravljena šteta SDP-u. Smatra da je odluka neispravna i ne razumije zašto 
nekome smeta namjera sazivanja Konvencije GO SDP-a Zagreb s velikim brojem delegata koji 
omogućuje svakom tko želi dolazak u svojstvu delegata. Većinom glasova usvojen je zaključak kojim 
Predsjedništvo GO SDP-a Zagreb podržava pridruženje SDP-u stranke Naprijed Hrvatska. 

 

GRADSKI ODBOR GO SDP-a ZAGREBA 

 

Konstituirajuća sjednica Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb održana je 27. listopada 2018. godine. Na 
dnevnom redu bio je Poslovnik o radu Gradskog odbora Gradske organizacije SDP-a Zagreb, koji je 
jednoglasno prihvaćen. Imenovana je tajnica Gradske organizacije SDP-a Zagreb Tanja Đaković, prof. 
mat. i fiz. i dr. sc. Davorka Moslavac Forjan kao predsjednica Savjeta GO SDP-a Zagreb. Imenovana je 
Zdenka Lončar za tajnicu Savjeta GO SDP-a Zagreba. Donesena je odluka o timu za organizaciju 
Tematsko izvještajne konvencije i pripremu Pravila GO SDP-a Zagreb. Imenovan je poslovni tajnik GO 
SDP-a Zagreb Ćazim Kardašević, dipl. ing. elektrotehnike.  

Druga sjednica Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb održana je 26. rujna 2018. Na dnevnom redu bila 
je aktualna politička situacija i aktivnosti Gradske organizacije SDP-a Zagreb. Tajnica Gradske 
organizacije SDP-a Zagreb Tanja Đaković predstavila je osnovna načela po kojima je izrađen Nacrt 
prijedloga Pravila GO i MO te dala hodogram do usvajanja pravila na Konvenciji. Osnovan je 
edukacijski tim Gradske organizacije SDP-a Zagreb te imenovan Samir Vreto kao voditelj 



edukacijskog tima. Donesena je odluka o osnivanju Kluba vijećnika u Vijećima gradskih četvrti Grada 
Zagreba. Imenovani su predsjednici stručnih savjeta pri Savjetu GO SDP-a Zagreb. 

Treća sjednica Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb održana je 26. listopada 2018. Na ovoj sjednici 
kooptirana je nova članica predsjedništva Mladenka Pašalić Patarčec na upražnjeno mjesto nakon 
prelaska Tamare Čubretović iz SDP-a u stranku Milana Bandića. Imenovana su dva predsjednika 
stručnih savjeta: prim. dr. sc. Hrvoje Pintarić za predsjednika Stručnog savjeta za zdravstvo te prof. 
dr. sc. Ksenija Durgo za predsjednicu Stručnog savjeta za znanost i inovacije. Imenovani su 
povjerenici mjesnih ogranaka mjesnih organizacija SDP-a Zagreb Mlinovi, Gračani i Markuševec u MO 
Podsljeme te za Trnavu u MO Donja Dubrava. Gradski odbor GO SDP-a Zagreb predložio je kandidate 
i kandidatkinje za listu za EU parlament: Biljanu Borzan, Vesnu Nađ, Ljiljanu Đuricu, Davorku 
Moslavac Forjan, Laru Kvesić, Rajka Ostojića, Tonina Piculu, Joška Klisovića, Predraga Matića i 
Gordana Marasa. Usvojen je zaključak, s obzirom da bi se politika trebala graditi iz baze, prema 
kojem predlažemo Glavnom odboru SDP-a i Predsjedništvu SDP-a da se za potrebe utvrđivanja 
konačne liste kandidata za EU izbore provedu predizbori, na kojima bi se članice i članovi SDP-a 
izjasnili o svojim preferencijama za listu na osnovu predloženih kandidata i kandidatkinja od strane 
Županijskih i Gradskih organizacija SDP-a. 

Četvrta sjednica Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb održana je 13. studenog 2018. Donesene su 
izmjene i dopune Poslovnika o radu Gradskog odbora. Na ovoj sjednici donesena je odluka o 
održavanju Tematsko-izvještajne konvencije Gradske organizacije SDP-a Zagreb. Predstavljen je 
Prijedlog Pravila o organiziranju GO SDP-a Zagreb i Prijedlog Pravila o organiziranju mjesnih 
organizacija SDP-a na području Grada Zagreba te je donesena odluka o pokretanju javne rasprave o 
navedenim dokumentima. Jednoglasno je donesena odluka o formiranju izbornog stožera Gradske 
organizacije SDP-a Zagreb za izbore za EU parlament. Imenovan je Željko Čudić za povjerenika 
Mjesnog ogranka Medvedgrad MO Črnomerec te Hrvoje Pintarić za povjerenika Mjesnog ogranka 
Jelenovac MO Črnomerec. Slaven Imre, prof. imenovan je za predsjednika Stručnog savjeta za 
obrazovanje. 

Peta sjednica Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb održana je 20. prosinca 2018. Poslovni tajnik Ćazim 
Kardašević predstavio je financijski plan Gradske organizacije SDP-a Zagreb te napomenuo da je 
povećan okvir za troškove za aktivnosti po mjesnim organizacijama. Imenovan je predsjednik 
Stručnog savjeta za gospodarstvo i projekte EU dr. sc. Emir Džanić te predsjednica Stručnog savjeta 
za turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo Vlatka Radujković Velnić. Boris Bursać imenovan je za 
predsjednika Stručnog savjeta za sport. Imenovana je Irena Rožman za povjerenicu Mjesnog ogranka 
Prečko MO Trešnjevka Jug. Predsjednik MO Črnomerec Danijel Mlađenović predložio je da se akcija 
„Svaki tjedan ogranak jedan“, koja se uspješno provodi u toj organizaciji, proširi na cijelo područje 
Grada Zagreba. 

Šesta sjednica Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb održana je 24. siječnja 2019. Gošća iz Udruge Uzor, 
gospođa Branka Genzić-Horvat, izložila je politiku negospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu. 
Imenovana je nova tajnica Savjeta GO SDP-a Zagreba Ines Ocvirk iz MO Gornja Dubrava. Sunčana 
Kunac iznijela je podatke o kumulativnom dugu po članarini nekoliko članova Gradske organizacije 
koji ostvaruju visoke mjesečne prihode iz mandata. Donesen je zaključak: traži se od Poslovnog 
odbora SDPH da iznađe zakonske mogućnosti i načine naplate zaostalih nepodmirenih obaveza 
članova stranke, kao i članova koji su napustili stranku. Odluka o održavanju konvencije je poništena 
zbog žalbe člana Gradskog odbora Mladena Petronijevića Statutarnoj komisiji, koja ju je proglasila 
nestatutarnom. Donošenje Odluke odgođeno je do iduće sjednice Gradskog odbora. Jasna Bodružić 
predložila je pokretanje peticije protiv najavljenog poskupljenja odvoza otpada u Gradu Zagrebu. 



Sedma sjednica Gradskog odbora GO SDP-a Zagreb održana je 13. veljače 2019. Na ovoj sjednici 
donesena je odluka o načinu izbora članova tematsko-izvještajne konvencije GO SDP-a Zagreb, 
donesena je odluka o održavanju iste te odluka o raspisivanju izbora članova TI konvencije GO SDP-a 
Zagreb. 

 

SAVJET GO SDP-a ZAGREBA 

 

Gradski odbor GO SDP-a Zagreba na svojoj prvoj sjednici održanoj 27. lipnja 2018. donio je odluku o 
osnivanju Savjeta Gradske organizacije SDP-a Zagreba, kojim predsjeda dr. sc. Davorka Moslavac 
Forjan. Rad Savjeta je organiziran kroz 17 Stručnih savjeta iz pojedinih područja javnih politika od 
osobite važnosti za političku djelatnost GO SDP-a Zagreb: 

• Stručni savjet za planiranje i razvoj Grada Zagreba, predsjednik prim. mr. sc. Peter Brinar 
• Stručni savjet za gospodarstvo i projekte EU, predsjednik dr. sc. Emir Džanić 
• Stručni savjet za financije i poreznu politiku, predsjednica mr. sc. Jadranka Vukomanović-

Pavelić 
• Stručni savjet za turizam, obrt, malo i srednje poduzetništvo, predsjednica Vlatka Radujković 

Velnić 
• Stručni savjet za međunarodnu suradnju, predsjednik Joško Klisović 
• Stručni savjet za reformu gradske uprave i mjesne samouprave, predsjednik Alen Čičak 
• Stručni savjet za upravljanje imovinom, predsjednik Zoran Bauer 
• Stručni savjet za komunalne poslove, izgradnju i promet, predsjednik doc. dr. sc. Dean 

Čizmar 
• Stručni savjet za ekologiju, zaštitu i aktivaciju prirodnih resursa i spomenika, predsjednik dr. 

sc. Stanislav Frančišković-Bilinski 
• Stručni savjet za socijalnu zaštitu, međugeneracijsku solidarnost i osobe s invaliditetom, 

predsjednica Jasna Lesički  
• Stručni savjet za mlade i demografiju, predsjednik Petar Jurišin  
• Stručni savjet za suradnju sa udrugama civilnog društva, predsjednica Sunčana Kursan  
• Stručni savjet za ratne veterane i sigurnost, predsjednik general bojnik Viktor Koprivnjak 
• Stručni savjet za zdravstvo, prim. dr. sc. Hrvoje Pintarić  
• Stručni savjet za znanost i inovacije, predsjednica prof. dr. sc. Ksenija Durgo 
• Stručni savjet za obrazovanje, predsjednik Slaven Imre, prof. 
• Stručni savjet za sport, predsjednik Boris Bursać 

Dosad je održano gotovo 40 sjednica Stručnih savjeta te 4 sjednice Savjeta GO SDP-a Zagreba. Više 
od 200 članica i članova aktivno se uključilo u rad Stručnih savjeta kako bi svojim znanjem i 
iskustvom dali doprinos kreiranju gradskih politika. 

Stručni savjeti za svaku sjednicu Gradske skupštine Grada Zagreba pripremaju stručna mišljenja i 
prijedloge na pojedine točke dnevnog reda, pomažući time zastupnicima SDP-a u Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba u argumentiranom artikuliranju stavova. Posebna pažnja u proteklom razdoblju bila 
je posvećena analizi prijedloga Proračuna grada Zagreba za 2019. godinu, koji je ocijenjen 
nerazvojnim i netransparentnim. 



Kako mnoge teme važne za grad Zagreb zahtijevaju multidisciplinaran pristup i tim stručnjaka iz 
različitih područja, Stručni savjeti kao ključna savjetodavna tijela djeluju sinergistički i proaktivno, 
organizirajući zajednička stručna predavanja i sastanke, ali i javne akcije. 

Tako je 09. prosinca 2018. Stručni savjet za međunarodnu suradnju zajedno s Forumom mladih SDP-
a Zagreba povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava organizirao performans na 
Trgu bana Josipa Jelačića. Građani su imali priliku na "Zidu ljudskih prava" označiti pravo za koje 
smatraju da im je narušeno, ali i razgovarati s našim saborskim zastupnicima Joškom Klisovićem, 
Gordanom Marasom i Predragom Matićem. 

Stručni savjet za mlade i demografiju u suradnji s Forumom mladih SDP-a Zagreba i predsjednikom 
Gradske organizacije organizirao je 26. siječnja 2019. konferenciju za medije „Programi za mlade – 
kako HDZ nacionalno, tako Milan Bandić lokalno“, na kojoj je otvorena jedna u nizu aktualnih tema 
koje gradske vlasti zanemaruju, a to je tema mladih. Zatraženo je donošenje programa za mlade na 
gradskoj razini, kojim bi se obogatio gradski sadržaj i potaknulo mlade na ostanak u Zagrebu. Grad 
Zagreb bi trebao biti primjer cijeloj Hrvatskoj kako spriječiti odljev mladih i sposobnih ljudi. 

U cilju provjere zdravlja svojih sugrađana, Stručni savjet za zdravstvo i Gradska organizacija SDP-a 
Zagreb u sljedećem razdoblju organiziraju niz javnozdravstvenih akcija „Provjera zdravlja“. Provjere 
zdravlja rade iskusni zdravstveni radnici na čelu s voditeljem akcije, predsjednikom savjeta dr. 
Hrvojem Pintarićem. Mjerenjem zdravstvenih pokazatelja poput krvnog tlaka, srčanog pulsa, glukoze 
u krvi, tjelesne težine, Indeksa tjelesne mase te udjela masnog i mišićnog tkiva ukazuje se na značaj 
brige o zdravlju te svima dostupnog javnog zdravstva. Prva akcija održana je 22. veljače u MO 
Črnomerec, kojoj se odazvao veliki broj stanovnika prvenstveno ogranka Kustošija, na čijem su 
području pregledi i provedeni. Medijski su akciju popratili Jabuka TV i Večernji list. Druga akcija 
održana je 6. ožujka u MO Peščenica Žitnjak, a u sljedeća dva mjeseca bit će ih održano još 18 u 
raznim dijelovima grada.. 

 

AKTIVNOSTI MJESNIH ORGANIZACIJA GO SDP-a ZAGREBA 

 

ČRNOMEREC 

Mjesna organizacija Črnomerec je nakon izbora novoga predsjednika 20.10.2018. pokrenula akciju 
"Svaki tjedan ogranak jedan", kojoj je cilj na tjednoj bazi upozoriti na probleme građana naše četvrti 
i to na način da se svaki put napravi terenska aktivnost na drugom dijelu, odnosno na drugom 
ogranku. Prva akcija je bila 09.11.2018.g., a do kraja godine održano je sveukupno 5 akcija toga tipa.  

Ova akcija je kasnije prepoznata i od Gradske organizacije te se, nakon jednoglasne podrške na 
Gradskom odboru, počela provoditi i na razini Grada Zagreba. Svaka akcija je bila i odlično medijski 
popraćena, a također joj se odazvao i veliki broj naših članova, te stanovnika područja na kojem se 
akcija provodila. Sa ovom akcijom se još jednom pokazala bitnost terenskih aktivnosti i neposredne 
komunikacije sa građanima. 

U navedenom razdoblju Mjesna organizacija je također bila i suorganizator tribine "Budućnost 
demokracije", koja je održana na Iblerovom trgu s Josipom Juratovićem kao predavačem. 

Tako je u relativno kratkom razdoblju navedena MO imala 6 svojih akcija, a kada se tome broju 
pridoda i prisutnost na drugim akcijama, dobiva se podatak da je MO Črnomerec u prosjeku 
minimalno jednom tjedno ili organizirala ili prisustvovala nekoj od akcija lokalnog ili Gradskog SDP-a. 



 

DONJA DUBRAVA 

Izbori za novo vodstvo MO SDP Donja Dubrava održani su 29. rujna 2018. godine, nakon skoro 
godinu dana od poništavanja Odluke o održavanju izbora i ostavke prethodnog vodstva MO. Novi 
povjerenik imenovan je nakon 5 mjeseci, a do provedbe novih izbora većina ogranaka nije bila 
aktivna, niti su članovi dobivali informacije o aktivnostima na nivou GO SDP-a Zagreb, osim onih koji 
se odnose na same izbore.  

Od 29. rujna 2018. godine proveden je čitav niz aktivnosti na ponovnom oživljavanju rada Mjesne 
organizacije, od sazivanja ogranaka i vijećnika, Foruma.  

Od Foruma djelovao je jedino Forum seniora te smo u periodu do kraja godine pokrenuli postupak 
sazivanja Izborne skupštine Foruma žena radi ponovnog aktiviranja rada. Kad je u pitanju Forum 
mladih, formirali smo Radni tim za mlade, obzirom da među članovima imamo svega 14 članova 
mlađih od 30 godina, sa ciljem da i Forum mladih ponovno aktiviramo, obzirom da je isti raspušten 
radi premalog broja članova. Obzirom kako MO Trnava nije imao vodstvo, Odbor je donio prijedlog o 
imenovanju povjerenika, što je rezultiralo Odlukom o imenovanju od strane Gradskog odbora. 

U navedenom razdoblju održane su 4 sjednice Predsjedništva i Odbora MO SDP Donja Dubrava te 
koordinacija Vijećnika SDP MO Donja Dubrava. 

Organizirana je akcija bojanja i uređenja poslovnih prostora MO Donja Dubrava u Cerskoj 3 13. i 14. 
listopada te je 14. listopada održan Dan otvorenih vrata.  

Članice i članovi su sudjelovali na komemoraciji poginulim pripadnicima 145. brigade Hrvatske vojske 
06. listopada, gdje je delegacija SDP-a u sastavu Gordan Maras, Domagoj Prica i Adriano Friganović 
položila vijence. 

17. listopada organiziran je razgovor sa Gordanom Marasom, predsjednikom GO SDP Zagreb u MS 
Novi Retkovec.  

Naši članovi sudjelovali su na prosvjedu protiv mirovinske reforme 20. listopada. 

Na komemoraciji  ubijenim građanima Grada Zagreba u II svjetskom ratu,  na Dotrščini, kod 
spomenika Prosinačkim žrtvama i kod spomenika poginulim građanima Dubrave 31. listopada 
delegacija SDP-a Gornje i Donje Dubrave položila je vijenac. 

Tribina sa Sabinom Glasovac na temu „Budućnost obrazovanja u RH“ održana je 06. studenog u MS 
Ivan Mažuranić. Razgovor sa Toninom Piculom kao zajednička tribina Donje i Gornje Dubrave i 
Sesveta održana je 10. studenog u MS Novi Retkovec.  

28. studenog  provedena je javna rasprava o Pravilima organiziranja Gradske organizacije SDP-a 
Zagreb i Pravila o organiziranju Mjesnih organizacija SDP-a u Zagrebu u MS 30. svibanj. 

Organizirana je i provedena humanitarna akcija „Božićni ručak za svaki stol“, gdje smo prikupili 
humanitarne pakete za podjelu građanima u potrebi.   

Božićni domjenak SDP MO Donja Dubrava održan je 20. prosinca u MS Čulinec. 

Kako prilikom izbora novog vodstva MO SDP Donja Dubrava nije izabran potpredsjednik, na 4. 
sjednici Odbora održanoj 20. prosinca donesena je Odluka o raspisivanju izbora za potpredsjednika.  



U ovom periodu provedeno je reažuriranje podataka članova te je od 220 članova prikupljeno 90 
potvrda. Od ostalih članova dobar dio ne živi na adresama kako je upisano u evidenciji DAVID, neki 
su nepoznati, neki od njih čitav niz godina ne plaća članarinu. Uglavnom, ovo je područje koje 
poprilično pravi probleme, najviše zbog vremena i troškova potrebnog za njihovo obavještavanje, 
obzirom na pravo člana da bude informiran o aktivnostima Stranke, i smatramo da se na nivou 
Gradske organizacije SDP-a Zagreb treba utvrditi način kako postupati s neaktivnim članovima. 

 

GORNJA DUBRAVA 

• Dežurstva Mjesne organizacije svaki ponedjeljak od 18-19 sati u Klekovačkoj 30. 
• Aktivno vođenje Facebook stranice SDP Gornja Dubrava i web stranice SDP Gornja Dubrava 
• Primanje novih članova i ažuriranje podataka članstva Mjesne organizacije 
• Sastanci Predsjedništva i Odbora Mjesne organizacije  
• Prisustvovanje izabranih članova iz MO SDP Gornja Dubrava sastancima vodstva SDP Hrvatske i 

SDP Zagreb 
• Odrađivanje akcija GO SDP Zagreb u Mjesnoj organizaciji 
• Sastanci koordinatora biračkih mjesta i predsjednika ogranaka u Klekovačkoj 30 za vrijeme 

kampanja 
• Izbori i Konvencija MO SDP Gornja Dubrava, prosinac 2017. – izbor Predsjednika, Predsjedništva i 

Odbora MO 
• Sudjelovanje članova Mjesne organizacije u skupovima i akcijama SDP Hrvatske i SDP Zagreb 
• Edukacija članova biračkih odbora prije izbora  
• Obilazak skupova građana na području Gradske četvrti 
• Održana tribina s Toninom Piculom, zastupnikom u Europskom Parlamentu, s mjesnim 

organizacijama SDP-a s područja istočnog djela Zagreba 
• Uređenje prostorija Mjesne organizacije 
• Akcija prevencijom do zdravlja u prostorijama SDP Gornja Dubrava, Klekovačka 30. 
• Rad s građanima na okretištu Dubrava i tržnici Dubrava, sjeverni prilaz 
• Tradicionalno obilježavanje 8. marta – Dana žena te podjela karanfila  
• Rad članova SDP-a Gornje Dubrave u call centrima u Praškoj i Klekovačkoj 30 tijekom 

predizbornih kampanja 
• Dijeljenje materijala i lijepljenje plakata za promociju stranke 
• Rad vijećnika u Gradskoj četvrti i mjesnim odborima na području Gornja Dubrave te njihov 

kontakt s građanima 
• Koordinacija vijećnika u Gradskoj četvrti i mjesnim odborima na razini Mjesne organizacije 
• Podjela pšenice i druženje s građanima tijekom prosinca na tržnici Dubrava i okretištu Dubrava 
• Organizacija Božićnog domjenka SDP-a Gornje Dubrave svakog prosinca, pozvani članovi, 

simpatizeri i građani 
• Sudjelovanje članova u akciji za Dan narcisa u suradnji s Forumom žena i Forumom seniora 

Mjesne organizacije 
• Sudjelovanje u Humanitarnoj akciji za zakladu Ane Rukavine, prodaja tulipana na tržnici Dubrava 

 

GORNJI GRAD MEDVEŠČAK 



Na 1. sjednici Odbora MO 20. prosinca 2017. donesena je odluka da se uvodi redovito tjedno 
dežurstvo MO GGM u Praškoj 2. Dežurstvo se održava svakog četvrtka u 17h. Predsjednik i tajnik su 
tada na raspolaganju svim članovima i potencijalnim članovima. 

Održano je 10 sjednica Odbora MO. Sjednice su otvorene i uvijek se održavaju u terminu dežurstva 
kako bi se svaki član osjećao pozvan. Osim toga, dogovoreno je da će prvi četvrtak u mjesecu biti dan 
koordinacije sa predsjednicima ogranaka i vijećnicima VMO.  

Odbor MO na 2. sjednici je usvojio "Postupak primanja novih članova" koji je maksimalno 
pojednostavljen kako bi se stranka otvorila za nove članove. 

 

Aktivnosti MO 

28.prosinca 2017. organiziran je "Razgovor sa saborskim zastupnikom Joškom Klisovićem". 

27. rujna 2018. u 17:30 sati u prostorima Gradskog SDP-a Zagreb, Praška 2 u organizaciji MO SDP-a 
Gornji grad - Medveščak, održano je predavanje na temu prometa. Prvi dio predavanja pod 
naslovom: "Promet i prometna infrastruktura u funkciji urbanog razvoja, ekologije i financiranja iz EU 
fondova" održao je istaknuti prometni stručnjak Vlado Hanžek, koji je Voditelj radne skupine za 
promet pri Savjetu za gospodarstvo SDP-a Hrvatske. Drugi dio predavanja pod naslovom: "Prometna 
situacija u Gradu Zagrebu" održao je Stanislav Frančišković-Bilinski, koji je Voditelj radne skupine za 
zaštitu okoliša pri Savjetu za gospodarstvo SDP-a Hrvatske, te Predsjednik Savjeta za ekologiju, 
zaštitu i aktivaciju prirodnih resursa i spomenika GO SDP-a Zagreb. Odaziv na predavanje je bio 
dobar i dvorana je bila puna, a odazvali su se i članovi više mjesnih organizacija SDP-a te simpatizeri 
stranke.   

Puno truda posvećeno je povezivanju sa susjednim organizacijama, Podsljeme i Donji grad. Na 
inicijativu MO Podsljeme u listopadu 2018. održana je tribina s europarlamentarkom Biljanom 
Borzan naziva "Jesmo li ravnopravni građani EU?", organizirana s mjesnim organizacijama Gornji 
grad-Medveščak, Donji grad, Trešnjevka jug i Trešnjevka Sjever te tribina s Josipom Juratovićem 
naziva "Budućnost socijaldemokracije", organizirana s mjesnim organizacijama Gornji grad-
Medveščak, Donji grad i Črnomerec. U prosincu je održano predavanje Dinke Pavelić: "Radni 
prijedlog mreže gradske željeznice u Zagrebu". 

Provedena je javna rasprava o novom Statutu SDP-a i o programu "Za dobro društvo". 

 

Opća kvalitativna ocjena i stanje u MO Gornji Grad Medveščak 

Možemo procijeniti da je 30% članova aktivno, 25% pasivno (koriste pravo glasa, ali ne sudjeluju u 
radu), a ostalih 45% su vjerojatno pogrešno evidentirani kao članovi. 

Veći dio aktivnih članova nije spreman ili nije u mogućnosti izdvojiti niti vrlo malo svog vremena za 
volontiranje u radu organizacije. Imamo 13 ogranaka. Ogranci su uglavnom nefunkcionalni, ne 
sastaju se ili na sastanke ne dolazi veći dio članstva. Iznimka su ogranak Šalata, ogranak Voćarska i 
ogranak Nova Ves. Ovakvo stanje dijelom je posljedica dugotrajnih iscrpljujućih sukoba u prošlosti 
koji su sad iza nas te u tom pogledu imamo otvoren put za napredak. Međutim dio uzroka ovakvog 
stanja je potpuno nefunkcionalna podjela našeg dijela grada na Gradske četvrti i Vijeća mjesnih 
odbora. Tako na području naše Gradske četvrti imamo 13 ogranaka (npr. Trešnjevka Jug uz duplo 



veći broj stanovnika ima 6 ogranaka) . Stanovnici uopće ne znaju kojem VMO pripadaju, pa tako niti 
članovi ne osjećaju osobitu pripadnost ogranku. 

Funkcionalno bi bilo za područje naše veličine formirati 3 ili 4 ogranka. Za to uglavnom ne postoji 
podrška niti vodstva niti članstva, pa preostaje da cijelu MO tretiramo kao jedan ogranak te vodimo 
računa da dio članova gravitira Britanskom trgu, a dio Trgu Bana Jelačića. Niti upisna područja škola 
nemaju nikakve veze sa administrativnom podjelom četvrti. 

Svakako je potrebno povezati se sa što većim brojem udruga i nevladinih organizacija. Udruge i NGO 
uglavnom nisu teritorijalno organizirane unutar Zagreba te je besmisleno da se Mjesne organizacije 
pojedinačno povezuju sa udrugama na svom području, a većina članova dolazi iz drugih četvrti. 

Možemo zaključiti da stanje nije dobro, ali zato imamo veliki prostor za napredak. 

 

MAKSIMIR 

• 19.01.2018. – 1. sjednica Odbora MO SDP-a Maksimir 
• 19.01.2018. – 1. sjednica Predsjedništva MO SDP-a Maksimir 
• 14.02.2018. – nastavak 1. sjednice Odbora MO SDP-a Maksimir 
• 07.03.2018. – proslava Dana žena s antifašistima grada Zagreba u prostorijama MO SDP-a 

Maksimir 
• 08.03.2018. – podjela cvijeća na tržnici Kvatrić povodom Međunarodnog dana žena 
• 20.03.2018. – Koordinacija predsjednika ogranaka, vijećnika VMO-a i VGČ-a 
• 21.03.2018. – Komemoracija kolegi Draženu Jakopecu 
• 22.03.2018. – 2. sjednica Predsjedništva MO SDP-a Maksimir 
• 14.04.2018. – Humanitarna akcija „Omiljeni cvijet Ane Rukavine“ na tržnici Kvatrić 
• 17.04.2018. – nastavak 1. sjednice Odbora MO SDP-a Maksimir 
• 01.05.2018. – proslava Međunarodnog praznika rada i podjela karanfila na ulazu u Park Maksimir 
• 07.05.2018. – polaganje vijenca na Spomen parku Dotrščina povodom Dana oslobođenja grada 

Zagreba 
• 29.05.2018. – 3. sjednica Predsjedništva MO SDP-a Maksimir 
• 6. mjesec – izbori za predsjednika Gradske organizacije 
• 22.09.2018. – sudjelovanje u proslavi Dana Maksimirskih Naselja 
• 24.09.2018. – nastavak 1. sjednice Odbora MO SDP-a Maksimir 
• 02.10.2018. – prosvjed i prikupljanje peticije u VMO-u Maksimir (košarkaško igralište) 
• 11.10.2018. – 4. sjednica Predsjedništva MO SDP-a Maksimir 
• 19.10.2018. – Koordinacija predsjednika ogranaka 
• 25.10.2018. – predavanje i tribina dr. Saše Sriće („Pušenje“) 
• 05.11.2018. – Koordinacija predsjednika ogranaka, vijećnika VMO-a i VGČ-a 
• 16.11.2018. – nastavak 1. sjednice Odbora MO SDP-a Maksimir 
• 02.12.2018. – predblagdansko druženje u Tvornici kulture 
• 13.12.2018. – suorganizatori predavanja gđe. Dinke Pavelić „Radni prijedlog mreže gradske 

željeznice u Zagrebu“ na Iblerovom trgu 9 
• 16.12.2018. – pomoć u kićenju bora u Maksimirskim Naseljima 
• 18.01.2019. – nastavak 1. sjednice Odbora MO SDP-a Maksimir 
• 24.01.2019. – sazvana je 5. sjednica Predsjedništva MO SDP-a Maksimir, ali je odgođena 



• 30.01.2019. – tribina dr. Saše Sriće „Pušenje kao globalni problem ovisnosti i uzrok brojnih 
bolesti“ (Iblerov trg 9) 

• 08.02.2019. – 5. sjednica Predsjedništva MO SDP-a Maksimir 
• 05.03.2019. – predavanje Saše Šimprage „Što Zagreb (lako) može?“ (Iblerov trg 9) 
• 07.03.2019. – proslava Dana žena s antifašistima grada Zagreba u prostorijama MO SDP-a 

Maksimir 
• 08.03.2019. – podjela cvijeća na Tržnici Kvatrić povodom Međunarodnog dana žena 
• 15.03.2019. – nastavak 1. sjednice Odbora MO SDP-a Maksimir 
• 21.03.2019. – akcija „Prevencijom do zdravlja“, dr. Saša Srića 
• 06.04.2019. – humanitarna akcija „Omiljeni cvijet Ane Rukavine“ na tržnici Kvatrić 

 

NOVI ZAGREB ZAPAD 

Mjesna organizacija Novi Zagreb Zapad bila je raspuštena te je početkom godine bilo najvažnije 
formiranje ogranaka te izbor rukovodstva po ograncima. Formirano je 13 od 16 ogranaka, koji su 
izabrali rukovodstva te aktivno rade i održavaju sastanke. 

Na sve sastanke ogranaka redovito odlaze tajnik i predsjednik MO, a po potrebi i Vesna Nađ, 
zastupnica u skupštini te potpredsjednica GO SDP-a Zagreba. 

Od aktivnosti u 2018. izdvajamo: 

• Tribina sa zastupnikom u EU Parlamentu Toninom Piculom (Hrv. Leskovac) 
• Korištenje sredstava iz EU fondova predavanje Darko Liović (Odra) 
• Razgovor s predsjednikom SDPH-a Davorom Bernardićem (Sv. Klara) 
• Razgovor s predsjednikom SDP grada Zagreba Gordanom Marasom (Savski Gaj) 
• Druženje 1. maj ( tradicionalni grah u Blatu) 
• Omiljeni cvijet Ane Rukavine (Tržnica Utrine) 
• Obilježavanje Dana žena (podjela karanfila) 
• Prevencijom do zdravlja (Siget) 
• Organizacija tribine na razini SDPH prevencijom do zdravlja (Ibler) 
• Božićni domjenak (Blato) 

Aktivno smo se uključili u nacionalni Savjet za zdravstvo, kojeg vodi dr. Saša Srića (dosta članova naše 
MO aktivno sudjeluje na akcijama širom RH). 

Sudjelujemo također na svim aktivnostima gradske organizacije te pojedinih mjesnih organizacija. 

U protekloj godini primili smo 29 novih članova , održali 8 sjednica odbora MO te redovite 
koordinacije sa predsjednicima ogranaka. 

 

PODSLJEME 

Tijekom 2018. g. članstvo MO SDP Podsljeme svoje aktivnosti je podredilo povezivanju s drugim 
mjesnim organizacijama GO SDP Zagreb.  

Na samom početku godine održana su tri predavanja u MO Gračani: u siječnju održano je predavanje 
Maje Sporiš naziva "Istanbulska konvencija", u veljači održano je predavanje Davorke Schmidt naziva 
"Obrazovanje 21. stoljeća" te u ožujku predavanje Frane Šesnića "Kreiranje poduzetničkog 



ekosustava". Potom je u rujnu održano predavanje Jasne Lesički naziva "Skrb u zajednici za osobe s 
invaliditetom". Na spomenutim predavanjima uočeno je da, unatoč pozivima prema susjednim 
mjesnim organizacijama, nema adekvatnog odaziva članstva, dok lokalno stanovništvo uopće ne 
pokazuje interes za ista unatoč oglašavanju. Takovo stanje objašnjivo je dugotrajnim 
zanemarivanjem promidžbe SDP-a u Podsljemenu te pomanjkanjem interesa građana za politikom.  

Na sjednici MO SDP Podsljeme zaključeno je da je nužno potrebna bolja promidžba događanja kako 
na ulicama putem štandova i lijepljenjem plakata tako i putem Facebooka i Instagrama te bolje 
povezivanje sa susjednim MO.  

Odlučeno je da će se događanja organizirana sa strane MO SDP Podsljeme tijekom jeseni održavati 
na Ibleru te da će ista biti organizirana u suradnji sa susjednim mjesnim organizacijama. Tako je u 
listopadu održana tribina s europarlamentarkom Biljanom Borzan naziva "Jesmo li ravnopravni 
građani EU?", organizirana s mjesnim organizacijama Gornji grad-Medveščak, Donji grad, Trešnjevka 
jug i Trešnjevka Sjever te tribina s g. Josipom Juratovićem naziva "Budućnost socijaldemokracije" 
organizirana s mjesnim organizacijama Gornji grad-Medveščak, Donji grad i Črnomerec.  

U 2019.g. nužno je potrebno pristupiti detaljnom prikupljanju dokumentacije/izradi mišljenja savjeta 
GO SDP Zagreb vezano uz veće probleme/projekte u Podsljemenu kako bi se mogle kvalitetno 
pripremiti i odraditi press konferencije/slanja priopćenja u medije/objavljivanja na društvenim 
mrežama.. Namjera je uz ostale ogranke posebno staviti naglasak na podizanje ogranka Markuševec, 
no, budući da tamo živi čelna osoba Živog zida, to predstavlja pravi izazov. 

 

SESVETE 

U proteklom razdoblju od redovnih stranačkih aktivnosti MO SDP Sesvete je: 

• održao 7 sjednica Odbora Mjesne organizacije te 7 sjednica Predsjedništva MO SDP Sesvete 
te 2 koordinacije predsjednika mjesnih ogranaka, 

• tjedno održavao dežurstva za članstvo i simpatizere, 
• održao tri koordinacije skupina ogranaka za članove i simpatizere u Blaguši, Adamovcu i 

Sesvetskom Kraljevcu, 
• proveo izbore za tijela Gradske organizacije SDP-a na području Sesveta. 

Od ostalih aktivnosti na području MO SDP Sesvete mogu se nabrojiti: 

• 07. srpnja 2018. organiziran je obilazak ogranaka Blaguša i Glavnica Gornja i razgovor sa 
građanima sa predsjednikom Gradske organizacije Gordanom Marasom; 

• 07. listopada 2018. prisustvovanje manifestaciji „Domjanićeve noći“ u Adamovcu; 
• 22. listopada 2018. u Kraljevečkim Novakima održana je likovna radionica za djecu članova i 

simpatizera; 
• 29. listopada 2018. prisustvovanje manifestaciji Vugrovečko Miholje s predsjednikom GO 

SDP-a Gordanom Marasom te obilazak Vugrovca; 
• 03. studenog 2018. održana je „Kestenijada“ na tržnici Sesvete, gdje su zastupnici i 

predstavnici SDP-a, uključujući i predsjednika Gradske organizacije SDP-a Gordana Marasa te 
gradskog zastupnika Mateja Mišića, razgovarali sa građanima uz kestene i mošt; 

• 18. veljače 2019. održana je tribina o ekološkoj poljoprivredi, koju je održala naša članica 
prof.dr. Željka Šiljković; 



• 18. ožujka 2019. održana je akcija „Prevencijom do zdravlja“ u organizaciji Savjeta za zdravlje 
SDP-a i koordinatora dr. Saše Sriće; 

• Održavan je redovni kontakt s udrugama na sesvetskom području, ponajviše KUD-ovima i 
DVD-ovima. 

 

TREŠNJEVKA JUG 

13. prosinca 2017. - Blagdan Svete Lucije duboko je ukorijenjen u hrvatskim narodnim običajima 
(počevši od sijanja pšenice, darivanja djece..). SDP Trešnjevke Jug je sugrađanima darivao 1000 
vrećica Božićne pšenice.  

14. prosinca 2017. - Članica Predsjedništva SDFŽ Zagreba i naša kolegica iz MO Trešnjevka Jug Maja 
Sporiš provela je edukaciju u svim ograncima MO vezanu uz Istanbulsku konvenciju.  

18. prosinca 2017. - Održan je tradicionalni božićni domjenak MO SDP-a Trešnjevka Jug u prostoru 
Mjesne samouprave Knežija.  

27. siječnja 2018. - MO i FŽ SDP-a Trešnjevka Jug, u suradnji s Udrugom za zaštitu potrošača 
Razdjelnici topline, organizirali su javnu tribinu: „Razdjelnici topline problemi i rješenja“. 

07. veljače 2018. - MO SDP-a Trešnjevka Jug i MO SDP Trešnjevka Sjever su organizirali javnu tribinu 
profesora dr. sc. Ivana Koprića „Lokalna samouprava, decentralizacija i demokratizacija“ (povodom 
tzv. „Lex šerif“). Tribina je bila namijenjena prvenstveno trenutnim vijećnicima SDP-a TJ i TS u 
lokalnoj samoupravi, kao i onima koji to žele biti u budućnosti, predsjednicima ogranaka SDP-a TJ i 
TS, članovima SDP-a TJ i TS kao i zainteresiranoj javnosti.  

3. ožujka 2018. – Nastavno na plan aktivnosti MO SDP-a Trešnjevka Jug i Sjever organizirana je 
Vijećnička srijeda, druženje zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini s vijećnicima SDP-a Trešnjevke u 
VGČ, kao i zainteresiranih članova SDP-a Trešnjevke.  

8. ožujka 2018. - MO SDP-a Trešnjevka Jug tradicionalno je čestitala sugrađankama Dan žena i 
darivala ih cvijećem.  

8. ožujka 2018. - Na panelu „Radništvo - mit ili stvarnost?“ s uvodničarkom kolegicom Tanjom Dalić i 
moderatorom kolegom Brunom Oreškovićem kroz razgovor osvijestili smo potrebu za inicijativama, 
prijedlozima, mogućim rješenjima i mjerama za poboljšanje položaja ljudi koji žive od svog rada. 
Također, kroz druženje i razgovor apostrofirane su teme koje su osnove Programa za dobro društvo s 
aspekta socijalne pravde.  

10. ožujka 2018. - Delegati s MO SDP Trešnjevka Jug sudjelovali su na IT konvenciji SDPH. 

24. ožujka 2018. - MO SDP Trešnjevka Jug i MO SDP Trešnjevka Sjever zajednički su obilježile 
Međunarodni dan narcisa i dali podršku oboljelima od raka. U Hrvatskoj od raka dojke umru dvije do 
tri žene dnevno! Ove godine obilježava se Dan narcisa posvećen prevenciji i ranom otkrivanju raka 
dojke.  

29. ožujka 2018. - Zastupnik u njemačkom parlamentu, socijaldemokrat Josip Juratović, gostovao je 
na tribini koju je organizirala MO SDP Trešnjevka Jug. Kolega Juratović komentirao je položaj 
socijaldemokracije i socijaldemokrata u Europi, osvrnuo se na veliku koaliciju i lokalnu samoupravu u 
Njemačkoj te suradnju sa sindikatima.  



27. travnja 2018. - „Izazovi socijaldemokracije u Hrvatskoj i EU“ bili su glavna tema druženja članova i 
simpatizera SDP-a s hrvatskim europarlamentarcem Toninom Piculom u organizaciji MO SDP-a 
Trešnjevka Jug i Sjever.  Večer je provedena u otvorenoj raspravi o izazovima socijaldemokracije u EU 
i Hrvatskoj.  

29. travnja 2018. - Članovi SDP-a, a među kojima i delegacija SDP-a TJ i TS, polaganjem vijenaca i 
cvijeća na grob na Mirogoju obilježili su jedanaestu obljetnicu smrti prvog predsjednika SDP-a Ivice 
Račana i hrvatskog premijera od 2000. do 2003.  

30. svibnja 2018. - Prvi termin sučeljavanja i predstavljanja kandidata za predsjednika GO SDP 
Zagreb.  

5. rujna 2018. - MO SDP Trešnjevka Jug i Sjever ugostili su predsjednika SDP-a Davora Bernardića. U 
ugodnom razgovoru i druženju s članovima stranke dominirala su pitanja poput "Kako osnažiti SDP? 
Što zajedno činimo da zaštitimo socijaldemokraciju? Koalicijski potencijal SDP-a? Unutarstranačka 
pitanja i odnosi". 

6. rujna 2018. - Predsjednik GO SDP Zagreb Gordan Maras svojom nazočnošću i aktivnim 
sudjelovanjem u radu 8. zajedničke sjednice Predsjedništva i Odbora Mjesne organizacije SDP 
Trešnjevka Jug dao je osobni doprinos predstavljanju plana i programa stranačkih aktivnosti GO.  

9. rujna 2018. – Obilježen je Dan Horvata-Srednjaka s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem i 
predsjednikom GO SDP Zagreb Gordanom Marasom.  

15. rujna 2018. - Članice i članovi sudjelovali su u obilježavanju dana Vrbana.  

11. listopada 2018. - Na 9. zajedničkoj sjednici Predsjedništva i Odbora MO SDP-a Trešnjevke Jug 
sudjelovali su predsjednik GO SDP-a Zagreb Gordan Maras i tajnica GO SDP-a Zagreb Tanja Djaković. 
Na sjednici je primljeno troje kandidata u članstvo.  

12. listopada 2018. - Na druženju s predsjednikom Gordanom Marasom, članovi su u zanimljivom 
razgovoru i drugarskoj atmosferi saslušali izlaganje predsjednika o aktualnoj političkoj situaciji i 
aktivnostima GO SDP-a Zagreb u narednom razdoblju.  

20. listopada 2018. - U organizaciji MO SDP-a Trešnjevka Jug, MO SDP-a Trešnjevka Sjever, MO SDP-a 
Gornji grad - Medveščak, MO SDP-a Donji grad i MO SDP-a Podsljeme SDP-ova EU parlamentarka 
Biljana Borzan govorila je na temu: "Jesmo li ravnopravni građani EU?". 

20. listopada 2018. - Članice i članovi podržali su skup na Europskom trgu - Veliki prosvjed protiv 
mirovinske reforme.  

25. listopada 2018. - Da nešto čim prije treba poduzeti kako bi se zaštitilo zdravlje ljudi, a posebice 
onih najranjivijih, djece i mladih, na tribini u suorganizaciji MO SDP Trešnjevka Jug rekla je 
uvodničarka Ankica Kosovec-Krželj.  

5. prosinca 2018. – Održana je (Horvati-Srednjaci) javna rasprava, razgovor o Prijedlogu Pravila o 
organiziranju Gradske organizacije SDP Zagreb i Prijedlogu Pravila o organiziranju Mjesnih 
organizacija GO SDP Zagreb.  

23. veljače 2019. - Povjerenica Irena Rožman uspjela je drugarskim pristupom i pozitivnom energijom 
oživiti rad Mjesnog ogranka Prečko i animirati članove da sudjeluju u radu i stranačkim aktivnostima.  



27. veljače 2019. - Uz aktivno sudjelovanje predsjednika Marasa te edukatora Davora Nikolića i 
Danijela Mrđenovića odrađene su pripreme za organiziranje kampanje za Euro-parlamentarne izbore 
2019. u organizaciji MO SDP TJ i TS.  

8. ožujka 2019. - Članice i članovi i ove godine tradicionalno su svim sugrađankama čestitali 8. mart – 
Međunarodni dan žena te ih u društvu Gordana Marasa prigodno darovali crvenim karanfilima.  

11. ožujka 2019. - MO SDP Trešnjevka Jug potpise na peticiju „Stop poskupljenju cijena odvoza 
komunalnog otpada“ skupljala je na Jarunskom placu. 

 

SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM ŽENA GO SDP-a ZAGREBA 

 

U izvještajnom razdoblju (prosinac 2017. – ožujak 2019.) održano je 13 sjednica Predsjedništva i 5 
sjednica koordinacije s predsjednicama SDFŽ MO. Na prvoj sjednici Predsjedništva usvojen je plan 
rada za 2018. godinu. 

Planom je bila previđena edukacija svih članova SDP GO Zagreb na temu Istanbulske konvencije, koju 
je provela Maja Sporiš – članica Predsjedništva. Edukacijom su obuhvaćene sve MO osim Sesveta, 
Maksimira, Trnja, i Brezovice.  

Na inicijativu SDFŽ GO Zagreb u Skupštini Grada Zagreba prihvaćeno je potpisivanje Europske povelje 
o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnoj razini. Uspostavljena je suradnja sa skupštinskim 
zastupnicama i predsjednicom Odbora za ravnopravnost spolova u Skupštini Grada Zagreba.  

U suradnji s MO pokušale smo aktivirati FŽ na području Podsljemena, Trnja i Sesveta. MO Podsljeme 
ima mali broj članica, pa ne postoji interes za organiziranje FŽ MO Podsljeme, ali uspostavljena je 
kvalitetna suradnja s predsjednicom, koja je sudjelovala u svim akcijama SDFŽ GO Zagreb. U MO 
Trnje ne postoji interes za osnivanje SDFŽ MO Trnje, a u MO Sesvete u suradnji s predsjednikom 
dogovoreno je da se početkom 2019. godine održi inicijalni sastanak sa svim članicama MO Sesvete s 
ciljem organiziranja FŽ MO Sesvete. Iako ne postoji FŽ MO Sesvete, članice i članovi su sudjelovali u 
humanitarnoj akciji „Omiljeni cvijet Ane Rukavine“.  

Na Predsjedništvu su donesene odluke o održavanju Izbornih skupština FŽ u MO Novi Zagreb Zapad – 
imenovana je povjerenica Dijana Pavičić Haniš, MO Peščenica Žitnjak – imenovana je povjerenica 
Ljiljana Đurica i izbori su uspješno provedeni dana 26.02.2019. godine, MO Maksimir – imenovana je 
povjerenica Vladimira Matošin. MO Donja Dubrava je nakon provedenih unutarstranačkih izbora 
pokrenula inicijativu za „oživljavanje“ FŽ Donja Dubrava i skupljanjem više od 50 % potpisa svih 
članica stekli su se uvjeti za održavanje izborne Skupštine FŽ MO Donja Dubrava, koja je održana 
dana 08. veljače 2019. godine. V.d. Predsjednica Trešnjevke sjever podnijela je ostavku, ali 
predsjedništvo ima kvorum i kao takvo funkcionira. U tijeku su postupci za osnivanje FŽ Sesvete 
(održan prvi inicijalni sastanak) i FŽ Trnje.  

Predsjedništvo je donijelo odluku o pokretanju međunarodne suradnje - povezivanja sa ženskim 
inicijativama socijaldemokratskih stranaka iz zemalja u okruženju tj u njihovim glavnim gradovima 
(Ljubljana, Sarajevo, Beograd, Skopje, Podgorica).  

Na inicijativu članice Predsjedništva GO Zagreb Božice Uroić pokrenuta je inicijativa za osnivanje 
Zaklade „Snježana Biga Friganović“.  



U promatranom razdoblju održani su izbori za tijela SDP GO Zagreb i nismo zadovoljne rezultatima: 
na nivou Predsjedništva GO SDP-a Zagreba od ukupno 14 članova izabrane su samo tri žene, dok je u 
Gradskom odboru situacija nešto bolja – od 55 članova GO žene čine 44 %.  

Među određenim brojem članica na razini MO prisutan je pad motivacije, što se najčešće pripisuje 
nedovoljnom vrednovanju rada FŽ.  

Humanitarni rad je i nadalje značajno zastupljen u aktivnostima FŽ, posebno na razini mjesnih 
organizacija. Žene svojim humanitarnim aktivnostima iskazuju socijalnu osjetljivost, promiču 
socijaldemokratske vrijednosti, te pokazuju izravnu brigu za svoje sugrađane kojima je pomoć 
potrebna. 



ORGANIZACIJA  
SDFŽ GO Zagreb • Polaganje cvijeća na biste sestara Baković u suradnji s U zajednici sa Savezom antifašističkih boraca i antifašista Republike 

Hrvatske (SABA RH) sudjelovale smo u polaganju vijenaca na biste sestara Baković. Sudjelovanje na svečanoj sjednici SABA 
RH 

• 07.03.2018. godine povodom Međunarodnog dana žena održana tribina „Žene na tržištu rada“ – uvodničarka Biljana 
Borzan, Euro parlamentarka i članica Odbora za ravnopravnost spolova 

• SDFŽ GO podržao Dan narcisa kupnjom cvijeća na Cvjetnom trgu, Trgu b. Josipa Jelačića i na Zrinjevcu od svih prisutnih 
udruga – aktivna prodaja na tri lokacije – Tržnice Dubrava, Volovčica i Trešnjevka  

• SDFŽ GO – sudjeluje s prodajom tulipana na 8 lokacija u gradu s centralnom prodajom na Trgu b. Jelačića Prihod namijenjen 
Zakladi Ana Rukavina 

• Sudjelovanje Noćnom maršu povodom Dana žena  
• 05.javna tribina: „Zaštita djece od seksualnog zlostavljanja“, na kojoj je  uvodničarka bila  Dušica Popadić, osnivačica i 

direktorica beogradskog Incest trauma centra te nositeljica ugledne nagrade „World of Children Award“. Tribina je 
organizirana u suradnji s ARG Predsjedništva SDP RH.  

• U prvom kvartalu 2018. godine članica Predsjedništva Maja Sporiš i Predsjednica Ljiljana Đurica obišle sve FŽ MO – tema 
Istanbulska konvencija. 

• 18.03.2018. na inicijativu SDFŽ GO Zagreb Klub zastupnika SDP u Skupštini Grada Zagreba predložio potpisivanje EU povelje 
o ravnopravnosti muškaraca i žena na lokalnoj razini – Zaključak o potpisivanju usvojen u Skupštini Grada Zagreba. 

• Aktivna suradnja sa skupštinskim zastupnicama.  
• Obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama polaganjem vijenaca na Palaču pravde. 
• Sudjelovanje u aktivnostima Udruge Europa Donna s ciljem podizanja svijesti žena o raku dojke – humanitarna utrka na 

Bundeku – PINK RUN, tradicionalna povorka povodom Dana ružičaste vrpce. Za suradnju SDFŽ GO Zagrebu uručena je 
zahvalnica Europa Donne.  

• Suradnja s udrugom P.I.N.K Life - Javno-zdravstvena kampanja “Sačuvajmo zdrave dojke”, Dan plave zvijezde. Međunarodni 
dan narcisa – prodaja narcisa na tri lokacije u organizaciji SDFŽ GO Zagreb (Trešnjevka, Dubrava i Peščenica). 

• 08. 03. 2019. Godine – SDP FŽ GO Zagreb održao je performans na Trgu Bana Josipa Jelačića s temama Ravnopravnost i 
Solidarnost i tako sudjelovao u Tjednu ravnopravnosti koji je organizirao SDFŽ SDP RH.  

• 08.03.2019. godine aktivno smo sudjelovale u osmomartovskom maršu 
• 16.03.2019. aktivno sudjelovale u protestu inicijative #spasime 

SDFŽ MO Trešnjevka 
Jug 

• 16.12.2017. Članice SDFŽ T-J održale su svoju tradicionalnu, 11. humanitarnu akciju u sklopu koje su organizirale je posjet 
Centru „Stančić“. I ove godine prikupljene su donacije u odjeći, higijenskim potrepštinama, slatkišima, voću i sokovima. 
Članice SDFŽ T-J kupile su bor koji su kitile zajedno sa štićenicima te organizirale za njih mali prigodni domjenak i druženje 



uz podjelu darova iz donacije.   
• 25.01.2018. Članice SDFŽ T-J su, uz podršku rukovodstva MO SDP –TJ, u suradnji s Udrugom „ Razdjelnici tribine“ 

organizirale uspješnu, tribinu za građane, na kojoj je dr. Ljiljana Mrkonjić, tajnica Udruge, upoznala građane s njihovim 
potrošačkim pravima i odgovarala na brojne upite. Tribina je izazvala veliki interes, odazvalo joj se preko stotinu građana 
koji su dupkom napunili dvoranu i aktivno sudjelovali u raspravi nakon uvodnog predavanja. Tribina je bila primjer uspješne 
suradnje s udrugom civilnog društva i izbora teme koja je pobudila veliki interes građana.  

• 23.02.2018. Članice SDFŽ T-J sudjelovale su na edukaciji o Istanbulskoj konvenciji kolegice Maje Sporiš u prostoru MO 
Prečko. 

• 07.03.2018 sudjelovanjem na Noćnom maršu povodom Dana žena na Trgu žrtava fašizma. 
• 08.03.2018. Članice SDFŽ T-J, na poziv predsjednika MO SDP T-J, sudjelovale su u obilježavanju Dana žena i podjeli ruža 

sugrađankama na  području Trešnjevke jug. 
• 14.04.2018. Članice SDFŽ T-J su, u suradnji s kolegicama iz  SDFŽ Trešnjevka-sjever i Trnje organizirale tradicionalnu prodaju 

tulipana  na Trešnjevačkoj tržnici je, u sklopu akcije  „Omiljeni cvijet Ane Rukavine“. Prikupljena sredstva uplaćena su, kao i 
svih prijašnjih godina, Zakladi Ane Rukavine. 

• 24.03.2018. Članice SDFŽ T-J zajedno sa članicama SDFŽ-TS obilježile su Međunarodni dan narcisa i dale podršku oboljelima 
od raka, te sudjelovale u prosvjedu za ratifikaciju Istanbulske konvencije. 

• 22.06.2018 Članice SDP FŽ –TJ su, na poziv MO Gajevo, sudjelovale u obilježavanju Dana antifašističke borbe i polaganju 
vijenca na spomenik palim borcima 2.gog svjetskog rata u Koprivničkoj ulici. Inicijativu za polaganje vijenca na taj jedini 
spomenik palim borcima 2.gog na području Trešnjevke –jug dala je članica Predsjedništva SDFŽ T-J, predsjednica MO 
Gajevo, Ljiljana Suzić.  

• 23.12.2018. Članice SDFŽ T-J i ove smo  godine nastavile tradiciju te održale svoju 12-tu humanitarnu akciju. Organiziran je 
posjet Centru „Stančić“ i stambenoj zajednici njihovih bivših štićenika. I ove su godine članice SDFŽ-TJ donijele bor kao i 
kolače, slatkiše i sokove za domjenak i druženje,  te podijelile prigodne poklone ( odjeću i higijenske potrepštine) koje su 
donirale članice SDFŽ T-J. 

• Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO 
SDFŽ MO Trešnjevka 
Sjever 

• Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO 
• v.d. Predsjednice SDFŽ MO Trešnjevka Sjever –podnijela ostavku  

SDFŽ MO Stenjevec • Veljača - Organizirale 17. tradicionalnu akciju za Valentinovo. Podijeljeno 750 paketića na tržnici Špansko 
• Travanj - Članice organizirale bojanje pisanica, te ih uoči Uskrsa dijelile građanima na tržnici Špansko (1000 kom.) 
• Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO 



SDFŽ MO Podsused 
Vrapče 

• 26.02.18. – održana tribina i predavanje „Što donosi Istanbulska konvencija“- predavačica Maja Sporiš,  
• Do 01.03.18. Organizacija  i provođenje rasprave na nivou MO Podsused-Vrapče o nacrtu programa SDP-a – „za dobro 

društvo“ kao i za statut SDP-a Hrvatske 
• 02.03.18. – predavanje u kući Europe, Tonino Picula : „Izazov: uštedi vodu- vodič za pametno upravljanje vodom“ 
• 05.03.18. – FES i Davor Bernardić : izgradnja dobrog društva ususret socijalnoj i demokratskoj Europi 
• 06.03.18. – obilježavanje međunarodnog dana žena – Vrapče centar, na poziv UABE Susedgrad, a u ime SDFŽ SDP GO  

Zagreba i SDFŽ SDP MO  Podsused-Vrapče 
• 26.05.18. – odlazak u Kumrovec  organizaciji UABE u ime SDFŽ SDP MO  Podsused-Vrapče 
• 22.09.18. – obilježavanje dana borbe protiv nasilja prema ženama slanjem priopćenja SDFŽ SDP RH  članicama FŽ MO  

Podsused-vrapče 
• 27.12.18. – organizacija i obilježavanje nove godine sa MO  Podsused-vrapče i Stenjevec i Udrugom antifašista 
• Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO 

SDFŽ MO Črnomerec • 23. siječnja 2018. održano predavanje na temu "Značaj Istanbulske konvencije"; 
• 8. ožujka 2018. obilježen Dan žena u zajednici sa Savezom antifašističkih boraca polaganjem vijenaca na biste sestara 

Baković; 
• 24. ožujka 2018. obilježen, zajedno s udrugom P.I.N.K.-life, na Cvjetnom trgu, 22. Nacionalni dan borbe protiv raka dojke, 

poznatiji kao Dan narcisa; 
• U travnju 2018. predavanje na temu "Aktualnosti vezane uz prava žena u Republici Hrvatskoj"; 
• 14. travnja 2018. sudjelovale u humanitarnoj akciji "Omiljeni cvijet Ane Rukavine", prodajom tulipana na okretištu tramvaja 

Črnomerec; 
• listopada 2018. sudjelovale u akciji udruge P.I.N.K.-life "Sačuvajmo zdrave dojke". 
• Članice Foruma žena sudjelovale su također u akcijama "Prevencijom do zdravlja". Podržale i aktivno su sudjelovale u svim 

tribinama, akcijama, obilježavanjima prigodnih dana u organizaciji Mjesne Organizacije SDP-a Črnomerec. 
• Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima  dana u organizaciji SDFŽ SDP GO 

SDFŽ MO Gornji grad 
Medveščak 

• 22. veljače, u suradnji sa SDFŽ MO Donji grad održana je tribina „Što nam donosi Istanbulska konvencija“. 
• U travnju, također u suradnji sa SDFŽ MO Donji grad, održana je akcija „Omiljeni cvijet Ane Rukavine“, koja se organizira i 

provodi na republičkoj razini. 
• Uz navedeno sudjelovali smo i popratili akcije i tribine u organizaciji drugih Mjesnih organizacija i nevladinog sektora poput: 

Pink run-a na Bundeku, Dan ružičaste vrpce i sl. 
• Budući da je broj aktivnih članica na MO Gornji grad – Medveščak mali, zaključak sa zadnjeg održanog Predsjedništva jest 

da je potrebno u rad SDFŽ MO Gornji grad Medveščak uključiti što veći broj članica MO. 
• Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO 



SDFŽ MO Donji grad • Održane su dvije tribine: Maja Sporiš „Utjecaj Istanbulske konvencije“ 
• Dr. Dubravko Lepušić „Ženska prava i slobode“ 
• Organizirana i održana akcija prodaja tulipana za Zakladu Ana Rukavina 
• Dogovoren izlet MO Donji grad na Sljeme, radi visokih temperatura u lipnju, sve je odgođeno do 8.9. 2018 
• Organizirano skupljanje odjevnih proizvoda za članove slabijeg imovnog stanja 
• Dogovorene instrukcije iz hrvatskog, matematike i engleskog, te komunikacijski tečajevi engleskog jezika 

SDFŽ MO Maksimir • Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO 
SDFŽ MO Gornja 
Dubrava 

• 13.11.2017. godine održana Izvještajno- tematska skupština SDFŽ SDP-a Mjesne organizacije Gornja Dubrava na temu: 
„Neokonzervativne prijetnje na seksualna i reproduktivna prava žena s osvrtom na Istanbulsku konvenciju“, čija je 
predavačica bila mr.sc. Nataša Bijelić iz CESI-a 

• Sudjelovale smo u organizaciji Božićnog domjenka  MO SDP Gornje Dubrave na koji su pozvani članovi stranke, simpatizeri i 
predsjednici mjesnih i gradskih foruma SDP-a. 

• 8. ožujak Međunarodni dan žena obilježile smo dana 06. ožujka 2018. godine tematskom sjednicom na kojoj je tema bila 
„Istanbulska konvencija“ i predavačica Maja Sporiš  

• S udrugom Pink life organizirale smo humanitarnu prodaju narcisa 
• 8. travnja 2018. godine smo organizirale humanitarnu prodaju tulipana „Omiljeni cvijet Ane Rukavine“ zajedno sa Donjom 

Dubravom 
• 01. svibnja 2017. godine smo već tradicionalno dijelili karanfile u Dubravi i Maksimiru 
• Forum žena je na svojim sastancima ugostio i omogućio predstavljanje programa kandidatima za izbore u Gradskoj 

organizaciji SDP-a  
• Sudjelovanje u organizaciji Božićnog domjenka MO SDP Gornja Dubrava 
• Cijelo Predsjedništvo, kao i ostale članice sudjelovale su u radu MO Gornja Dubrava, u svojim MO, te u svim izbornim 

aktivnostima stranke  
• Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO 

SDFŽ MO Donja 
Dubrava 

• Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO. 08.02.2019. održana 
Izborna Skupština.  

SDFŽ MO Sesvete • Nema organizaciju. U tijeku su razgovori s članicama vezano na osnivanje FŽ Sesvete.  
SDFŽ MO Peščenica 
Žitnjak 

• Organizacija raspuštena Odlukom predsjedništva SDFŽ SDP GO. Imenovana povjerenica za organiziranje i provođenje 
Izborne Skupštine. 6.02.2019. godine održana Izvanredna Izborna Skupština.  

SDFŽ MO Trnje • Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO. U tijeku su razgovori s 
članicama vezano na osnivanje FŽ Trnje.  

SDFŽ MO NZI • Akcija posjet Hotelu Porin obilježavanje Međunarodnog dana djeteta 11/17 



• Sudjelovanje u organizaciji proslave Martinja NZI 11/ 2017. 
• Sudjelovanje u organizaciji božićnih druženja 12/17 
• Sudjelovanje u podjeli pšenice za svetu Luciju 12/17 
• Tribina „Istanbulska konvencija“ 03/18 
• Sudjelovanje u danima Utrina 5/18, dani Travnog 04/18 
• Akcija Ana Rukavina 04/18 
• Podrška građanima Središća za zaštitu parka 05/18 
• Podrška udruzi Sve za Nju i sudjelovanje u humanitarnoj utrci na Bundeku 05/18 
• Sudjelovanje u kampanji za rekonstrukciju pothodnika Utrine Zapruđe 07/18 
• Organizacija podjela pšenice sv. Lucija 12/18 

SDFŽ MO NZZ • Imenovana povjerenica za organiziranje i provođenje Izborne Skupštine 
SDFŽ MO Brezovica • Podržale i aktivno sudjelovale u svim akcijama i obilježavanjima dana u organizaciji SDFŽ SDP GO  
SDFŽ MO Podsljeme • Nema organizaciju 
 

 

 

 



FORUM SENIORA GO SDP-a ZAGREBA 

 

Polazeći od činjenica da je Forum seniora interesni oblik organiziranja, koji je osnovan radi 
ostvarivanja osobnih i zajedničkih interesa u skladu sa socijaldemokratskim načelima slobode, 
jednakosti, pravde i solidarnosti, u ovom izvještajnom periodu stvoreno je pozitivno ozračje  u radu. 

Forum seniora SDP-a Zagreba djeluje u 17 mjesnih organizacija i 4 mjesna ogranka. Održana je 
Izborna konvencija Mjesne organizacije Podsljeme, na kojoj su izabrana tijela te izvanredne Izborne 
konvencije Mjesnih organizacija Gornji grad-Medveščak i Peščenica Žitnjak. Različitosti prostora u 
kojemu rade Forumi seniora traži trajno stabiliziranje i potpuno otvaranje prema trećoj životnoj dobi, 
što je i u programu Foruma seniora grada Zagreba, bez obzira na svjetonazor, što se i pokazalo u 
obrađenih 26000 tisuća anketa Foruma seniora u Hrvatskoj i gradu Zagrebu. 

Analizirajući rezultate u ovom izvještajnom vremenu uočeno je da je pozicija Gradske organizacije 
SDP-a Zagreba u padu, što članice i članovi Foruma seniora ne mogu prihvatiti s obzirom na minuli 
rad i rezultate iz prošlosti. Treba uvesti dvosmjerni sustav komuniciranja unutar SDP-a kao obvezu 
svih članica i članova, radi kvantitete i kvalitete u shemi stvaranja SDP-a. Forum žena, Forum seniora 
i Forum mladih dogovorili su da zajednički nastupaju na događanjima. 

Forum seniora ima preko tri tisuće članica i članova i treba u budućem radu dobiti veće priznanje za 
svoj rad kao interesna organizacija SDP-a. SDP u Gradu Zagrebu treba donijeti kriterije za 
vrednovanje u radu SDP-a. 

Forum seniora SDP-a bio je u radnoj posjeti 14.-16. lipnja 2016.u Bruxellesu na poziv našeg 
europarlamentarca Tonina Picule. Europski parlament središte je demokracije u Europskoj uniji, koji 
predstavlja interes preko 500 milijuna ljudi i ima sjedište u Strasbourgu u Francuskoj, no velik dio 
radnih obveza 751 europarlamentaraca i više od 3 tisuće službenika Parlamenta svoje zadaće obavlja 
i u Bruxellesu. Upravo u taj europski simbol zajedništva pozvana je delegacija FS GO SDP-a Zagreba 
od strane našeg zastupnika Tonina Picule s ciljem da se uzajamno razmjene mišljenja i stavovi ili kako 
je to sam Picula kazao: “Meni je važno da od ljudi koji imaju ozbiljno stranačko iskustvo i iskustvo 
života u Republici Hrvatskoj čujem razmišljanja“. Održan je sastanak predstavnika Foruma seniora 
GO SDP-a Zagreba u sjedištu PES-a u Bruxellesu 15. lipnja 2016. godine, gdje je FS imao razgovor s 
predstavnikom PES-a gospodinom Philom Kamperom. PES je krovna politička stranka, čije su članice 
mnoge socijaldemokratske stranke iz Europe. Gospodin Kamper je pozvao na zajedništvo u radu PES-
a, a naročito u rješavanju nezaposlenosti mladih u EU, jačanju ljevice kao i objektivnom informiranju 
o EU. 

Tonino Picula je 16. lipnja 2016. godine održao sastanak u Europskom parlamentu u Bruxellesu s 
predstavnicima Foruma seniora SDP-a Zagreba, jer cijeni njihovo političko i životno iskustvo u 
razmjeni političkih stajališta, a posebno je stavio naglasak na tri stvari: radna mjesta, obrazovanje i 
zdravstvo, kao i na međunarodna pitanja. 

Posebno se delegacije FS dojmio Centar za posjetitelje Europskog parlamenta (Parlamentarium), gdje 
se upoznala s poviješću EU i sadržajima istog. Posebnu zahvalu domaćinu ,organizatorima i 
prijateljima u ime GO FS i vlastito izrazio je predsjednik Ivan Kozolić. 

Forum seniora SDP-a RH i grada Zagreba organizirao je pet tribina s temama: 

• Izmjena izbornog zakonodavstva - Peđa Grbin 
• Reforma zdravstvenog sustava - dr. Siniša Varga 



• Poduzetništvo i obrt - Gordan Maras 
• Pravosuđe-mr.sc. Orsat Miljanić 
• Zaštita okoliša i prirode – mr.sc. Mihael Zmajlović 

 

Aktivnosti mjesnih organizacija FS SDP-a ZAGREBA 

MJESNA ORGANIZACIJA FS ČRNOMEREC organizirala je tribinu „Poticajne mjere za zapošljavanje“ 
(predavač Tanja Dalić). Obilježen je Međunarodni dan starijih osoba uz podjelu letaka i jabuka. 
Sudjelovala je na sportskim turnirima u organizaciji FS SDP-a Hrvatske, prodaji tulipana za Zakladu 
Ane Rukavine, akciji Antifašista i Foruma žena, čišćenju divljih odlagališta smeća na Grmoščici (Zelena 
čistka), sudjelovala u prosvjedu „Zaustavite siromaštvo i poniženje starosti“, bila aktivna u 
predizborima za predsjednika države na Trgu bana Jelačića, predlagala teme u vezi problema starijih 
osoba i mirovinske reforme, predlagala prijedloge za izmjenu Statuta, tražila da SDP Zagreba predloži 
svojeg kandidata za gradonačelnika, predlagala kandidate za predstavnička tijela. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS GORNJI GRAD MEDVEŠČAK sudjelovala je zajedno sa Mjesnom 
organizacijom SDP-a u svim događanjima i bila angažirana na svim stranačkim i predstavničkim 
izborima, kao i akciji Dana starijih osoba i zajedničkim akcijama Foruma žena i mladih. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS GORNJA DUBRAVA aktivno je sudjelovala u svim unutarstranačkim 
izborima i lokalnim izborima u Mjesnoj organizaciji SDP-a Gornje Dubrave, kao i analizi istih te 
organizaciji obilježavanja prigodnih datuma i organizaciji tribina. Gornja Dubrava je obilježila dan 
starijih i nemoćnih osoba posjetom domovima za nemoćne osobe te uručila skromne poklone. 
Zajedno s FŽ, FM i Mjesnom organizacijom organizirala je Božićni domjenak. Aktivno je sudjelovala u 
sportskim igrama FS SDP-a Hrvatske. FS MO SDP-a Gornje Dubrave imao je dobru suradnju s drugim 
Forumima kao i udrugama penzionera, NOB-a i Domovinskog rata. Održane su dvije tribine: problemi 
vodovoda, slivnih voda i odvodnje te problemi palijativne skrbi u istočnom gradu Zagreba. U 
proteklom periodu održano je 14 sjednica. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS DONJA DUBRAVA djeluje u 4 Mjesna ogranka i ima 70 članica i članova. 
Održano je 14 sastanaka Mjesne organizacije. Članice i članovi FS sudjelovali su ili bili nosioci 
događanja u predsjedničkim ,predstavničkim i unutarstranačkim izborima. Forum seniora analizirao 
je sve rezultate izbora, bez obzira koje su razine bili, radi budućeg djelovanja i podizanja rejtinga 
SDP-a u Donjoj Dubravi. Posebno su se istaknuli u radu za vrijeme kada je Mjesna organizacija imala 
povjerenika. Forum seniora sudjelovao je u tri sportska događanja FS SDP-a RH. Mjesne organizacije 
Gornja Dubrava, Donja Dubrava i Sesvete organizirali su tribinu u Sesvetama “Reforma rada i 
mirovinskog sustava te položaj žena na tržištu rada“. Organizirana je podjela materijala i jabuka za 
Međunarodni dan starijih osoba. Članice i članovi bili su prisutni na svim tribinama ili kao nosioci 
događanja ili kao učesnici. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS DONJI GRAD bila je aktivna na štandovima u dijeljenju promotivnih 
materijala u predsjedničkim izborima. Posebno je bio izražen timski rad s FŽ u MO. U ovom 
izvještajnom razdoblju bilo je određenih nesporazuma unutar MO, što je usporilo dobar rad. Svake 
godine obilježen je Međunarodni dan starijih osoba uz podjelu jabuka i brošura. Odrađena je anketa 
o položaju umirovljenika te ugroženim građanima podijeljeni paketi s namirnicama. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS MAKSIMIR je obradila aktualnu političku situaciju, raspravu o prijedlogu 
nacrta Statuta kao i stanju u Mjesnoj organizaciji s obzirom na istu. 



MJESNA ORGANIZACIJA FS NOVI ZAGREB ISTOK održala je osam sastanaka, na kojima se analiziralo 
stanje u stranci. Članice i članovi redovno su sudjelovali u izborima. Održane su sljedeće tribine: 

• “Socijaldemokrati i sindikati - partnerstvo do pravde za radnice i radnike“, gosti: SSSH - Ana 
Miličević Pezelj, SPD - Josip Juratović, SPD - Tanja Dalić, MHS - Vilim Ribičić, RSRH - Željko 
Vidaković, HURS - Miroslav Hrasčanac, URSH - Damir Jakuš 

• „Rasprava o pročišćavanju otpadnih voda i zbrinjavanje otpada“, predavač dr. sc. Stanislav 
Frančišković-Bilinski 

• „Zašto ne možemo iskorijeniti korupciju u lokalnoj samoupravi“, predavač prof. dr. sc. Ivan 
Koprić 

• „Novi ustav temelj druge republike“, predavač prof. dr. sc. Ivo Josipović 
• „Što je to socijaldemokracija“, predavač Josip Juratović. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS PEŠČENICA-ŽITNJAK održala je izvanrednu Izbornu konvenciju FS i izabrala 
tijela te donijela program rada. Bitno je napomenuti da su u tom periodu čelni ljudi MO napustili 
SDP. FS je organizirao podjelu sjemenske pšenice za blagdan svete Ane građanima, dao apsolutno 
podršku novoizabranom rukovodstvu te aktivno sudjelovao u predstavničkim i unutarstranačkim 
aktivnostima. MO FS bila je na mimohodu protiv promjena Trga maršala Tita i u dva navrata odazvala 
se udruzi Liječeni od tumora dojke, kao i prodaji cvjetnih aranžmana u prikupljanju sredstava za rad 
udruge. S udrugom NOR su organizirali polaganje vijenaca antifašista Peščenica-Žitnjak. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS PODSLJEME sudjelovala je u Međunarodnom danu starijih osoba i 
posjetila staračke domove na Prekrižju i Nemetovoj te odala počast poginulim antifašistima u 
Šestinama i Anti Starčeviću. Također, bila je aktivna i na unutarstranačkim i predstavničkim izborima. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS PODSUSED-VRAPČE bila je posebno aktivna i nosila pojedine aktivnosti u 
predizborima za predstavničke i unutarstranačke izbore. Realizirala je, na temelju zaključaka 
predsjedništva GO FS, dobru suradnju s FŽ i udrugama SABA, Josip Broz Tito, Maticom umirovljenika 
te Strankom umirovljenika. Sudjelovala je u akcijama: maršu povodom Dana žena, domjenku 
povodom Dana žena, humanitarnoj akciji Omiljeni cvijet Ane Rukavine, komemoraciji u Jasenovcu, 
podjeli karanfila za Praznik rada, proslavi Dana mladosti u Kumrovcu, Dana antifašističke borbe u 
Brezovici i obilježavanju proboja logoraša iz Kerestinca i polaganju vijenaca povodom obilježavanja 
godišnjica. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS SESVETE sudjelovala je u svim aktivnostima u predstavničkim i 
unutarstranačkim izborima, kao i bila aktivna na događanjima: Danima narcisa u Sesvetama, 
humanitarnoj akciji „Omiljeni cvijet Ane Rukavine“, humanitarnoj akciji gulašijada u Kašini, pomoći 
poplavljenima u Slavoniji, bila je suorganizator tribina ,učesnik sportskih igara FS RH i obilježavanja 
Međunarodnog dana starijih osoba 

MJESNA ORGANIZACIJA FS STENJEVEC je bila nosilac ili je sudjelovala u svim predstavničkim i 
unutarstranačkim izborima, a posebno je bila aktivna u predsjedničkim izborima. Organizirala je 
tribinu za gospodarstvo i raspravu o prijedlogu Statuta SDP-a, obilježila je Međunarodni dan starijih 
osoba i osigurala vlastita sredstva za isti, kao i za poplavljene u Slavoniji. Sudjelovala je u proslavi 
rođendana maršala Tita u Kumrovcu, danu antifašističke borbe u Brezovici, polaganju vijenaca na 
Dan branitelja grada Zagreba, Dan državnosti i Dan formiranja 101. Brigade te bila sudionik sportskih 
igara FS RH. 

MJESNA ORGANIZACIJA FS TREŠNJEVKA JUG izrazila je u svom izvješću veliko nezadovoljstvo u radu i 
normativnom uređenju u pravnim aktima SDP-a, položaju FS-a i Zakonu o mirovinskom osiguranju te 
Zakonu o nasljeđivanju i Zakonu o vlasništvu, koje treba uskladiti sa EU zakonom. 



MJESNA ORGANIZACIJA FS TREŠNJEVKA SJEVER sudjelovala je ili bila nosilac u svim događanjima u 
MO SDP-a, kao i izborima za Predsjednika RH te predstavničkim i unutarstranačkim izborima. MO FS 
organizirala je podjelu jabuka i promidžbenog materijala za Međunarodni dan starijih osoba, izlet na 
Sljeme, podjelu karata za kazalište, mjerenje šećera i tlaka, vožnju kajakom po Jarunu, anketiranje 
umirovljenika, plesnu večer za umirovljenike u Samoborčeku i pomoć za poplavljene. Za svoj rad 
nosioci događanja su primili i priznanja. 

MJESNE ORGANIZACIJE FS BREZOVICA I TRNJE radile su zajedno na događanjima u svojim MO SDP-a. 

 

FORUM MLADIH GO SDP-a ZAGREBA 

 

Od 17. Izborne Konvencije FM SDP Zagreb (7. listopada 2017.) održano je ukupno 7 sjednica 
Gradskog odbora te 8 sjednica Predsjedništva FM SDP Zagreb. 

Aktivnosti je najbolje podijeliti u skupine: 

• Političke i humanitarne akcije 
• Klub FM SDP Zagreb 
• Savjeti FM SDP Zagreb 
• Projekti FM SDP Hrvatske 
• Suradnja s nevladinim organizacijama 

 

1. Političke i humanitarne akcije 

Već na samom početku mandata, 17. listopada 2017., FM SDP Zagreb bio je primoran reagirati na 
polijevanje biste Ive Lole Ribara. Kako bi dali do znanja Gradonačelniku da se tako nešto ne smije 
dešavati, simbolično smo mu ostavili spužvu na samoj bisti kako bi se taj problem čim prije otklonio.  

U večer s 4. na 5. studenog organizirali smo akciju „Doma za Dž“ kojom smo besplatno i sigurno vozili 
mlade ljude nakon brucošijade Fakulteta elektrotehnike i računarstva. Tijekom noći prevezli smo 
preko trideset ljudi te istaknuli problem neredovitog i nepouzdanog javnog gradskog prijevoza u 
gradu tijekom noćnih sati, što je mladima pogotovo bitno vikendom.  

Povodom Dana sjećanja na žrtvu Vukovara tradicionalno smo zapalili svijeće na Aveniji Vukovar. 

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježili smo sudjelovanjem u performansu u 
organizaciji Foruma mladih SDP-a Hrvatske na Trgu bana Josipa Jelačića 25. studenog. Simboličnim 
prikazom kako svakih 6 minuta u Hrvatskoj jedna žena postane žrtvom obiteljskog nasilja te izjavama 
za medije skrenuli smo pažnju na taj problem te istaknuli važnost ratifikacije Istanbulske konvencije. 

Nedugo zatim, 28. studenog, bili smo primorani reagirati na rasističke istupe potpredsjednika 
Hrvatskog helsinškog odbora Igora Peternela prema našem članu. 

Od 6. do 21. prosinca 2017. organizirali smo našu tradicionalnu akciju „Dar pod svaki bor“ kojom smo 
skupljali živežne namirnice za štićenike udruge „Mali zmaj“, a vlastitim sredstvima složili smo božićne 
poklone za štićenice Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb u Dugavama. 

Na poziv saborskog zastupnika Joška Klisovića 16. siječnja pridružili smo mu se u Hrvatskom saboru, 
gdje smo raspravljali o vanjsko-političkim temama; nedavnim potezima Premijera i Predsjednice RH s 



obzirom na završetak arbitražnog procesa i izbore u Bosni i Hercegovini. Ususret izborima za novog 
rektora Sveučilišta u Zagrebu, sudjelovali smo u prosvjedu „Sveučilište mora bolje!“ održanom 22. 
veljače na Trgu Republike Hrvatske. 

Pošto je 4. ožujka nestala bista Ive Lole Ribara, reagirali smo objavom za javnost na našoj Facebook 
stranici.  

Povodom Međunarodnog dana žena pridružili smo se Noćnom maršu kako bi pokazali svoje slaganje 
s težnjama za hitnom ratifikacijom Istanbulske konvencije te ukidanje priziva savjesti ginekologinja i 
ginekologa. 

U narednom periodu organizirali smo sedmu Političku Akademiju FM SDP-a Zagreb. Na njoj su naši 
novi članovi imali prilike čuti o temama kao što su ustroj SDP-a i Foruma mladih, politička ekonomija, 
ljudska prava itd. Posebno moramo istaknuti da su ove godine po prvi puta na Akademiji sudjelovali 
vanjski predavači koji nisu članovi stranke ili (bivši) članovi foruma: Ivan Blažević (Udruga Solidarna, 
GONG) i Velibor Mačkić (EFZG).  

Sudjelovali smo u kampanji FM SDP Hrvatske „Dosta je!“, a u sklopu podjele materijala smo imali 
reakciju na postrojavanje neofašista iz A-HSP-a. Članovi Foruma sudjelovali su i na Maršu za znanost 
14. travnja, kao i na Trnjanskim kresovima 5. svibnja. Tjedan dana kasnije izveli smo performans 
ispred čuvenog restorana „Fotić“ u centru grada za kojeg je bivša potpredsjednica Vlade RH rekla da 
„nije na nivou“.  

Dana 25. svibnja 2018. održali smo sučeljavanje kandidata za Predsjednicu/Predsjednika SDP-a 
Zagreb. Na sučeljavanje su se odazvali Alen Čičak i Aleksandra Kolarić. 

Dvadesetak forumašica i forumaša sudjelovalo je na Zagreb Prideu 6. lipnja, a tijekom ljeta 
sudjelovali smo u online kampanji vezanoj uz problematiku sustava hitne pomoći u Hrvatskoj. 06. 
rujna izveli smo akcionizam ispred Gradskog poglavarstva gdje smo transparentima dali do znanja da 
postoje prioritetniji načini za trošenje dvadesetak milijuna kuna nego na spomenik domovini. Deset 
dana kasnije gradonačelniku smo ostavili sadnicu magnolije povodom Međunarodnog dana 
ozonskog omotača i sustavne gradske devastacije okoliša. 

Forum mladih SDP-a Zagreb pridružio se prosvjedu „Doživi mirovinu! I tebe se tiče“ 20. listopada. 
Osim na politiku Vlade RH, morali smo reagirati i na politiku SDP-a Hrvatske, pošto je predsjednik 
Glavnog odbora uputio prijedlog kojim bi se uništila autonomija Foruma unutar SDP-a. Traženjem 
podrške Predsjedništva te Gradskog odbora SDP-a Zagreb, slanjem amandmana na sjednicu Glavnog 
odbora te dolaskom na samu sjednicu dali smo do znanja da takve poteze nećemo tolerirati. 

Tijekom prosinca 2018. dva puta smo održali našu akciju „Doma za dž“, u kojoj smo s brucošijada 
FER-a i FFZG-a prevezli studentice i studente do njihovih domova, pokazujući time na ogromne 
nedostatke noćnog režima rada javnog gradskog prijevoza.  

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizirali smo akciju na Trgu tako da smo napravili 
zid ljudskih prava na koji su građanke i građani stavljali pribadače označavajući koja su im ljudska 
prava najviše narušena. Krajem siječnja dijelili smo gradski i državni „Program za mlade“ – prazne 
listove papira jer niti grad niti država programe za mlade nisu donijeli. 

U ožujku smo krenuli s izradom vizije Grada Zagreba 2030. godine, koja će biti gotova u narednim 
mjesecima te smo sudjelovali na Noćnom maršu povodom Međunarodnog dana žena. 

 



2. Klub FM SDP Zagreb 

U proteklih šest mjeseci potrudili smo se pružiti novi sadržaj na Klubu Foruma mladih SDP-a Zagreb. 
Kako bi to bilo izvedivo, 21. listopada organizirali smo veliko čišćenje prostorija Kluba u kojem smo 
izbacili sve što se dalo izbaciti i očistili što se dalo očistiti.  

Niti tjedan dana nakon ugostili smo saborskog zastupnika Gordana Marasa s kojim smo raspravljali o 
aktualnoj krizi u Agrokoru.  

Povodom stava Foruma mladih SDP-a Hrvatske 3. studenog održali smo raspravu o regulaciji 
studentskog rada te kakav bi utjecaj imali ti prijedlozi u slučaju da budu prihvaćeni.  

Nastavak takvih aktivnosti na klubu imali smo 14. studenog raspravom o izmjeni Zakona o doplatku 
za djecu, gdje smo se složili da je to u najboljem slučaju populistička mjera koja neće imati opipljiv 
utjecaj. 

Mjesec dana kasnije imali smo priliku pričati s predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem na temu 
problema mladih u Hrvatskoj i time dati svoj doprinos viziji SDP-a za najmlađe birače. 

S obzirom na rukometnu groznicu, 20. i 24. siječnja organizirali smo gledanje utakmica hrvatske 
rukometne reprezentacije.  

S obzirom na vječno aktualnu temu kurikularne reforme, 2. veljače ugostili smo saborsku zastupnicu 
Sabinu Glasovac koja nas je detaljnije uputila u problematiku i saslušala naša mišljenja o toj temi. 

S obzirom na aktualnost teme, 23. ožujka održali smo politički sat na temu građanskog odgoja u 
zagrebačkim školama.  

S obzirom na količinu interesa za temu, 6. travnja raspravljali smo i o nabavci vojnih aviona.  

Bilo nam je izuzetno drago ugostiti prvu Predsjednicu FM SDP-a Zagreb Mariju Lugarić u prostorijama 
našeg Kluba, a pridružila joj se i Biljana Gaća, Predsjednica FM SDP Hrvatske. Iz prve ruke smo imali 
prilike slušati o vremenima kada su se sastanci morali sazivati telefonski te kako se organizacija 
gradila iz nule.  

O krizi socijaldemokracije raspravljali smo 27. travnja.  

S obzirom na nogometnu groznicu, na Klubu su se i gledale utakmice Lige prvaka te Svjetskog 
prvenstva.  

O zagrebačkoj industrijskoj baštini imali smo prilike slušati i raspravljati 29. lipnja. 

U listopadu 2018. smo održali dvije rasprave na Klubu; na teme „osvajanje i čuvanje vlasti“ te 
„sustavi glasanja“ u kojima smo prošli kroz određene političke teorije i primjere u praksi.  

Kroz skupljanje donacija i odlazak na samu akciju 3. studenog priključili smo se Boranki, pokretu 
pošumljavanja opožarenih područja u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske. 

Tijekom razdoblja kolokvija organizirali smo prostor za učenje i kavu na Klubu za sve kojima treba 
miran i tih prostor za učenje. 

U prosincu nas je na Klubu posjetio profesor Tica s Ekonomskog fakulteta, s kojim smo raspravljali o 
socijaldemokratskim poreznim mjerama i reformama, a tradicionalno secret santa darivanje 
forumašica i forumaša održali smo 21. prosinca 2018. 

 



3. Savjeti FM SDP Zagreb 

Na 4. sjednici Gradskog odbora Foruma mladih SDP-a Zagreb izabrana je Predsjednica središnjeg 
savjeta, kao i predsjednica i četvero predsjednika Stručnih savjeta. Stručni savjeti su: Savjet za 
ekonomsku politiku, Savjet za obrazovanje i kulturu, Savjet za političke odnose i Savjet za ljudska 
prava i pravna pitanja. 

Po pitanju samih aktivnosti, Savjet za ljudska prava i pravna pitanja povodom Međunarodnog dana 
socijalne pravde organizirao je raspravu na temu Europske socijalne povelje na Klubu Foruma 
mladih. Savjet za obrazovanje i kulturu krenuo je u organizaciju tradicionalnih priprema za maturu, a 
Savjet za ekonomsku politiku održao je raspravu na temu crony kapitalizma i ulaska RH u Eurozonu 
na Klubu Foruma mladih. 

Studeni 2018. smo zaključili s dvije aktivnosti Savjeta: politički sat na temu BDP-a (Savjet za 
ekonomsku politiku) i pub kviz pod nazivom „Umjetnost i politika“ (Savjet za obrazovanje i kulturu). 

 

4. Projekti FM SDP Hrvatske 

FM SDP Zagreb i jedna Mjesna organizacija prijavili su tri projekta FM SDP Hrvatske te su sva tri 
prihvaćena: 

• FM SDP NZI prijavio je projekt „Startup klinika“, 
• FM SDP Zagreb prijavio je projekt „Revitalizacija industrijske baštine u Zagrebu“,  
• a zajedno ćemo s FM SDP Velike Gorice raditi na projektu „Državna intervencija u ICT 

industriju“. 

 

5. Suradnja s nevladinim organizacijama 

Dva puta smo ustupili naše prostorije udrugama kako bi izvjesili transparente; 25. ožujka „Za 
ratifikaciju Istanbulske“ i 19. svibnja „Smrdi na fašizam“. 

 

Uz sve navedeno, FM SDP Zagreb proslavio je i svojih 20 godina postojanja i aktivnosti 2. ožujka 
prikladnom zabavom na koju su bili pozvani i bivše forumašice i forumaši, kao i vodstvo SDP-a 
Hrvatske i SDP-a Zagreb. Pomogli smo i u samoj organizaciji 7. tematsko- izvještajne Konvencije SDP-
a Hrvatske održane u Plaza centru 9. i 10. ožujka 2018. Od 18. do 20. svibnja održali smo team 
building u Begovom Razdolju, kao i druženje uz roštilj 7. srpnja. 

Važno je spomenuti i aktivnosti na našim društvenim mrežama, primarno Facebooku. Event „Doček 
početka radova na rotoru“ dosegao je nekoliko tisuća ljudi, kao i naši osvrti na telefonski bonton 
saborskog zastupnika Đakića. Posebna količina sadržaja bila je u tjednu prije Međunarodnog dana 
ljudskih prava, gdje smo istakli neka očita kršenja istih u Hrvatskoj od kojih vlasti često okreću glavu. 

 

KLUB ZASTUPNIKA SDP-a U GRADSKOJ SKUPŠTINI 

 

Članovi Kluba zastupnika SDP-a u Gradskoj skupštini su: 



• Dr. sc. Rajko Ostojić, Potpredsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba  
• Zvane Brumnić, Predsjednik Kluba  
• Vesna Nađ, članica 
• Saša Molan, član 
• Matej Mišić, član 

Klub zastupnika SDP-a napustili su Radenko Tomić (kolovoz 2017.) i Tamara Čubretović (kolovoz 
2018.).  

Od početka mandata ovih gradskih zastupnika održano je 20 sjednica Gradske skupštine Grada 
Zagreba te više od 30 sastanaka Kluba zastupnika u prostoru Gradske organizacije/Gradskoj vijećnici. 
Gradski zastupnici aktivno sudjeluju u svim radijskim i televizijskim emisijama te su ukupno imali više 
od 50 medijskih nastupa.  

Klub SDP-a je najaktivniji Klub zastupnika u Skupštini Grada Zagreba. Zastupnici iz Kluba SDP-a 
doprinijeli su s 21,5 % svih rasprava: od 1398 rasprava naši zastupnici sudjelovali su u 300 (vidi 
tablicu). Najaktivniji zastupnik SDP-a je predsjednik Kluba Zvane Brumnić. 

TABLICA: Pregled nazočnosti gradskih zastupnika i njihovo sudjelovanje u radu na sjednicama Gradske 
skupštine Grada Zagreba od konstituirajuće sjednice 10. srpnja 2017. do 20. sjednice Gradske skupštine Grada 

Zagreba 26. i 27. veljače 2019. 

Ime i prezime 
gradskog zastupnika Nazočnost Pitanja i 

prijedlozi Rasprava 

Povreda 
Poslovnika 
ili 
utvrđenog 
dnevnog 
reda 

Ispravak 
netočnog 
navoda 

Replika 

Neslaganje 
s replikom 
ili 
ispravkom 
netočnog 
navoda 

Zvane Brumnić 20 9 104 6 18 109 23 
Matej Mišić 20 16 68 31 5 58 27 
Saša Molan 20 2 80 0 1 16 9 
Vesna Nađ 20 8 35 0 0 1 3 
Rajko Ostojić 20 0 13 0 1 18 5 
Ukupno Klub SDP-a 100 35 300 37 25 202 67 
UKUPNO Skupština 1010 178 1398 58 106 774 326 
Renato Petek 20 16 52 3 2 13 10 
 

Klub zastupnika SDP-a informira mjesne organizacije i klubove vijećnika VGČ i VMO o stavovima za 
sjednice Skupštine Grada Zagreba. Također surađuje i pomaže u rješavanju problema, npr problem 
natječaja za zakup košarkaškog igrališta Barutanski breg, gdje smo s našom vijećnicom u VGČ 
Maksimir Anom Šlogar uspjeli postići raskid ugovor zakupa. Zajedničkim djelovanjem spriječen je 
protuzakonit natječaj i vraćeno je igralište na javnu upotrebu. Nakon tematske sjednice koja je bila 
potaknuta ovim problemom otvorilo se niz pitanja o upravljanju sportskim građevinama u gradu 
Zagrebu; 

U slučaju SRC Svetice, prilikom donošenja Odluke o sporazumnom raskidu Ugovora, tražili smo 
gradonačelnika da podnese izvješće o financijskoj šteti nastaloj za Grad Zagreb zbog neizvršavanja 
ugovornih obveza od strane Hrvatskog nogometnog saveza. 

Podržali smo zaključak VGČ Donji Grad za obustavu radova na Trgu žrtava fašizma uz poštivanje 
procedure i struke. 



Bili smo protiv donošenja Odluke o izmjeni odluke o financiranju mjesne samouprave, jer se takvom 
odlukom umanjuju sredstva o kojima mjesna samouprava najdirektnije odlučuje (plan komunalnih 
aktivnosti). 

Pozdravili smo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima 
sufinanciranja obnove pročelja višestambenih zgrada, ali istaknuli kako je upitno koliko će suvlasnika 
zaista aplicirati na natječaj obnove iz financijskih razloga. S obzirom na to da Grad sufinancira 80% 
troškova obnove pročelja, ostalih 20% predstavlja visoki namet za građane koji se ionako nalaze u 
financijskim problemima.  

Kontinuirano se protivimo otkupu zemljišta po izrazito visokim cijenama te prodaji gradskih zemljišta 
po izrazito niskim cijenama. Upravljanje imovinom (zemljišta, poslovni prostori, stanovi i dr.) bez 
donesene strategije čini štetu Gradu Zagrebu i njegovim građanima.  

U slučaju Imunološkog zavoda bili smo protiv strateškog partnerstva između države i Grada, jer je 
Imunološki zavod od nacionalnog interesa i država u potpunosti treba financirati pokretanje 
proizvodnje. 

Kontinuirano upozoravamo na stanje prometa u Zagrebu. Loša organizacija javnog prijevoza je razlog 
nedovoljnog korištenja javnog prijevoza. Ističemo kako je brzina tramvaja 12 km/h. Grad Zagreb 
također nedovoljno koristi najbrži sustav javnog prijevoza unutar grada, a to je željeznički prijevoz. 
Pozitivan primjer je relacija Sesvete-Centar. Predložili smo suradnju s HŽ-om za povećanje broja 
željezničkih postaja diljem grada u svrhu većeg korištenja gradskog željezničkog prijevoza. Istaknuli 
smo i problem nepostojanja sustavnog rješenja prometne regulacije za vrijeme obnove centralnog 
rotora. Prioritet za početak obnove trebala bi biti izgradnja još jednog mosta preko Save. Još jedan 
primjer neodgovornog pristupa rješenju problema prometa grada je nepostojanje automatske 
regulacije prometa. Grad nema sustavni plan rasterećenja i ubrzanja gradskog prometa. 

 

Prijedlozi Kluba zastupnika SDP-a za točke dnevnog reda sjednica 

 

• Prijedlog zaključka o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi; PREDLAGATELJ: svi klubovi oporbe tražili su povlačenje 
zakona 
Zastupnici Gradske skupštine Grada Zagreba izabrani su od građana na neposrednim tajnim izborima, kao 
i gradonačelnik Grada Zagreba. Gradska skupština predstavlja širok spektar interesa, vrijednosti i potreba 
građana Zagreba, a upravo je usvajanje proračuna ključni instrument kroz koji se volja birača ostvaruje. 
Ukoliko za svoju politiku gradonačelnik Grada Zagreba nema podršku većine gradskih zastupnika, on treba 
biti razriješen i trebaju se raspisati prijevremeni izbori kako za Gradsku skupštinu tako i za gradonačelnika. 
Uloga Skupštine ne može biti da automatski usvaja bilo kakav proračun koji je predložio gradonačelnik, a 
posebno ne da usvaja proračun koji većina zastupnika smatra lošim za građane. 

• Prijedlog zaključka o pozivu gradonačelniku Grada Zagreba na dostavu izvješća o svom radu; 
PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke 
stranke i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez 

• Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o odvodnji otpadnih voda; PREDLAGATELJ: Klub 
gradskih zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke i Naprijed 
Hrvatska! - Progresivni savez 



Pražnjenje sabirnih i septičkih jama za kućanstva bez odvodnje priključenih na sustav Vodoopskrbe Grada 
Zagreba na području Grada Zagreba provodi isporučitelj vodnih usluga te snosi troškove pražnjenja. 

• Prijedlog zaključka o izradi usporedne analize rješenja za postavljanje spremnika za odvojeno 
prikupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na javnoj 
površini; PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre Švaljek i Hrvatske 
socijalno - liberalne stranke, Klub gradskih zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, 
Hrvatske seljačke stranke i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez, Klub zastupnika lijevog bloka i 
Klub gradskih zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika 

• Prijedlog zaključka o uvođenju izvannastavne aktivnosti "Građanski odgoj i obrazovanje" u sve 
osnovne škole kojima je osnivač Grad Zagreb; PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika 
Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke i Naprijed Hrvatska! - Progresivni 
savez 
Predloženim zaključkom uvodi se izvannastavna aktivnost "Građanski odgoj i obrazovanje" u sve pete i 
šeste razrede osnovnih škola. Cilj je razvoj informiranih, aktivnih i odgovornih građana. Učenike se poučava 
njihovim pravima i odgovornostima u građanskom društvu, a ističe se važnost tolerancije, poštivanje sebe i 
drugih, te važnost preuzimanja aktivne uloge u društvu i zajednici. To je pozitivan proces u društvu kako bi 
stvorili bolje i tolerantnije društvo. 

• Prijedlog zaključka o pristupanju Grada Zagreba Europskoj povelji o ravnopravnosti žena i 
muškaraca na lokalnoj razini; PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika Socijaldemokratske 
partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez 
Projekt Europska povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini pokrenut je 2006. godine, 
kao nastavak na inicijativu "Grad za ravnopravnost". Europskom poveljom Vijeće europskih općina i regija 
(CEMR) željelo je dodatno potaknuti lokalne i regionalne vlasti na implementaciju politike ravnopravnosti 
spolova u praksi i to političkim obvezivanjem (potpisivanjem Europske povelje). Potpisivanjem Povelje 
obvezuje se na reviziju postojećih strategija, postupaka, praksi i metoda kako bi se procijenilo postoji li bilo 
kakva nepravedna diskriminacija. Poveljom prepoznajemo zabranu diskriminacije kao i da je veliki broj 
žena i muškaraca višestruko diskriminiran ili stavljen u nepovoljan položaj što izravno utječe na njihovu 
mogućnost korištenja drugih prava. 

• Prijedlog zaključka (očitovanje na sudske sporove radi isplate božićnica); PREDLAGATELJ: Klub 
gradskih zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke i Naprijed 
Hrvatska! - Progresivni savez 

• Prijedlog zaključka (očitovanje o situaciji u GK Jabuka); PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika 
Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke stranke i Naprijed Hrvatska! - Progresivni 
savez 

Klub SDP-a je tražio da se zaduži gradonačelnika Grada Zagreba da podnese očitovanje o razlozima koji su 
doveli do uklanjanja pozornice na otvorenom GK Jabuka. 

• Prijedlog zaključka (postupak preoblikovanja Građanskog nogometnog kluba "Dinamo"); 
PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske seljačke 
stranke i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez, Klub gradskih zastupnika Nezavisne liste Sandre 
Švaljek i Hrvatske socijalno - liberalne stranke, Klub zastupnika lijevog bloka i Klub gradskih 
zastupnika Građansko-liberalnog saveza i Hrvatske stranke umirovljenika 
Klub SDP-a je bio protiv preoblikovanja sportske udruge Građanski nogometni klub "Dinamo" u sportsko 
dioničko društvo: 

– prije provedbe potpuno demokratskih i transparentnih izbora na kojima će svi članovi udruge 
sudjelovati u biranju tijela udruge koja će zatim odlučiti o daljnjoj budućnosti GNK "Dinama", 



– dok se ne steknu zakonski uvjeti za utvrđivanje objektivne vrijednosti kluba i nastale štete zbog 
potencijalnih nezakonitih radnji i sukoba interesa. 

Bez zadovoljavanja ovih uvjeta protivili smo se davanju suglasnosti Građanskom nogometnom klubu 
"Dinamo" za korištenje Gradskog stadiona "Maksimir" za potrebe preoblikovanja. Tek nakon ispunjenja 
uvjeta smatrali smo da Gradska skupština može odlučiti o uvjetima i načinu daljnjeg korištenja gradske 
imovine od strane GNK "Dinamo".  

• Prijedlog zaključka (izvješće o poslovnim odnosima Grada Zagreba i trgovačkog društva C.I.O.S. 
d.o.o.); PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske 
seljačke stranke i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez i Klub zastupnika lijevog bloka 
Zatražili smo od gradonačelnika da podnese gradskim zastupnicima izvješće o poslovnim odnosima Grada 
Zagreba i  C.I.O.S. grupe te dostavi preslike svih ugovora sklopljenih između Grada Zagreba i C.I.O.S. grupe. 

• Prijedlog zaključka o mjerama poduzetim radi poboljšanja kvalitete zraka na području Grada 
Zagreba; PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske 
seljačke stranke i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez 

• Prijedlog zaključka (podnošenje izvješća o potraživanjima Grada Zagreba od pravnih osoba za 
komunalnu naknadu, komunalne doprinose, zakupnine, najamnine i spomeničku rentu od 2011. 
godine do dana 31.12.2018.); PREDLAGATELJ: Klub gradskih zastupnika Socijaldemokratske 
partije Hrvatske i Naprijed Hrvatska! - Progresivni savez 

 

Amandmani Kluba zastupnika SDP-a 

 

• Prijedlog odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta - 6 amandmana  
• Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada 

Zagreba - 1 amandman 
• Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana Grada 

Zagreba – 1 amandman 
• Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom – 2 amandmana 
• Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente slabijeg socijalnog statusa – 2 

amandmana 
• Prijedlog odluke o grobljima – 1 amandman 
• Prijedlog programa organizacije manifestacija od gospodarskog interesa za Grad Zagreb za 2018. 

- 1 amandman 
• Prijedlog proračuna Grada Zagreba za 2018. – 11 amandmana  
• Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 

biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu – 4 
amandmana 

• Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu – 2 amandmana 
• Prijedlog odluke o Stipendiji Grada Zagreba za učenike koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 

za potrebe obrtništva – 2 amandmana 
• Prijedlog zaključka o sporazumnom raskidu Ugovora o ulaganju sredstava u sportsku građevinu 

Sportsko - rekreacijski centar Svetice – 1 amandman 
• Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba – 9 

amandmana 
• Prijedlog zaključka (Građanski nogometni klub "Dinamo") - 1 amandman 



• Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Grada Zagreba – 1 amandman 

 

Stavovi Kluba zastupnika SDP-a 

 

• Prijedlog promjena naziva trga 
Klub SDP-a bio je protiv promjene naziva Trga maršala Tita. 

• Prijedlog odluke o snošenju troškova pražnjenja sabirnih i septičkih jama 
Trošak vodne usluge i trošak pražnjenja sabirnih i septičkih jama za kućanstva bez odvodnje, koja su 
priključena na sustav vodoopskrbe Grada Zagreba na području Grada Zagreba, ne može biti veći od troška 
vodne usluge koji imaju kućanstva koja su priključena na Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 
grada Zagreba (CUPOVZ). Željeli smo omogućiti zakonski dopušteno izjednačavanje prava i obveza svih 
građana Grada Zagreba u pogledu korištenja svih vodnih usluga, na način da se trošak tih vodnih usluga 
solidarno snosi. U troškove cjelokupnog sustava odvodnje uračunavaju se i troškovi pražnjenja sabirnih i 
septičkih jama za kućanstva bez odvodnje, a koja su priključena na sustav vodoopskrbe Grada Zagreba te 
se postiže primjena načela solidarnosti pri snošenju svih troškova vodnih usluga. 

• Prijedlog zaključka o provođenju pripremnih radnji za davanje koncesija za pružanje javne usluge 
crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada 
Zagreba 
Klub SDP-a je bio protiv Usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama 
treba obavljati Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. 

• Prijedlog odluke o određivanju poslova odvodnje atmosferskih voda koji se financiraju iz 
proračuna Grada Zagreba 
Klub SDP-a je bio protiv, jer se zalaže da poslove obavlja Vodoopskrba i odvodnja. 

• Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o određivanju poslova javne rasvjete koji se 
financiraju iz proračuna Grada Zagreba 
Klub SDP-a se zalagao da se poslovi održavanja javne rasvjete kao komunalne djelatnosti povjere 
trgovačkim društvima u vlasništvu Grada, a ne privatnim tvrtkama. Primjeri gradova Rijeke i Beča. 

• Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i 
biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu  
Predloženo rješenje ne odgovara današnjici niti odgovara prethodnim zaključcima održanih tematskih 
sjednica Gradske skupštine. Sustav je trebao biti individualiziran odnosno plaćanje po stvorenom otpadu. 
Najsporniji dio odluke je što građani neće plaćati usluge prema količini prikupljenog i razvrstanog otpada, 
što znači da niti u jednom obliku neće biti stimulirani niti motivirani prikupljati i razdvajati otpad. Za cijenu 
visina kazni propisanih Odlukom, Grad je mogao uvesti sustav kartica i čipiranja kanti s vagom, čime bi 
građani plaćali realnu količinu proizvedenog otpada. SDP Zagreb se zalaže za sustav naplate sukladno 
proizvedenoj količini otpada. Odlukom u ovom obliku građani će plaćati nesposobnost gradske uprave, 
Holdinga i Čistoće. 

• Plan gospodarenja otpadom 2018. – 2023. 
SDP je bio protiv predloženog Plana gospodarenja otpadom 2018. – 2023. Uspostava cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom treba biti temeljem najbolje prakse i principa cirkularne ekonomije uz poštovanje 
normi ekologije, što nažalost nije slučaj donesenog plana. Potreban je sustav koji će biti održiv, ekološki 
prihvatljiv, na dobrobit svih građana ovoga grada i daleko isplativiji od donesenog, uz važne financijske 
pokazatelje: otpad kao sirovina i prihodi od prodaje. SDP je bio protiv lokacija Podsused i Obrešćica 
(Brezovica). Također treba revidiranje Sporazuma sa Zagrebačkom Županijom. 

http://web.zagreb.hr/sjednice/2017/sjednice_skupstine_2017.nsf/PW_NEW?OpenForm&ParentUNID=9A06412DC8A6D715C12581D9002D42F0TARGET=%22_top%22
http://web.zagreb.hr/sjednice/2017/sjednice_skupstine_2017.nsf/PW_NEW?OpenForm&ParentUNID=9A06412DC8A6D715C12581D9002D42F0TARGET=%22_top%22


• Gradski proračun 2018. i 2019. 
Proračuni najbolje pokazuju kako gradonačelnik i aktualna koalicija nedovoljno doprinose razvoju Zagreba 
i zadovoljavanju potreba građana Zagreba. Promjena na bolje nema, gotovo ista "razvojna politika" 
prethodnih godina predviđa se i u naredne 3 godine. Planiranje  je nerealno, što je odnosi na ostvarenja 
prihoda i planiranje rashoda. Većina projekata ima karakter političke promocije i obećanja, te trgovine 
koalicijskih partnera. Takvi projekti imaju upitnu realizaciju (vremenski  5 - 10 godina),  a za neke je upitno 
uopće hoće li se ikada realizirati. Sustav upravljanja gradom ne zadovoljava i ne doprinosi razvoju Zagreba. 
Moderniji gradski menedžment je velika potreba grada Zagreba. Zagreb ne povlači sredstva iz europskih 
fondova i to je nešto na čemu treba inzistirati. Potrebno je postaviti jasne ciljeve i osigurati sredstva za 
funkcioniranje Ureda i sredstva za sufinanciranje projekata iz fondova EU. Želimo Zagreb koji razvojne 
projekte financira novcem iz EU fondova. 

• Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Zagreba za 2017. 
Financijski rezultat poslovanja: 
– manjak 385 mil. HRK + 64 mil. HRK proračunski korisnici = 449 mil. HRK 
– manjak iz prethodnih godina + 193 mil. HRK =  578 + 15 mil. HRK = 592 mil. HRK 
– prihodi - porez i prirez na dohodak - 500 mil. HRK manje od planiranih - 10% 
– prihodi od nefinancijske imovine ( koncesije, zakup, naknade za ceste i dr.) - 54 mil. HRK manje - 11% 
– prihodi proračuna manji od plana preko 600 mil. HRK 
– rashodi proračuna manji od plana za 200 mil. HRK 
Upravljanje financijama i proračunsko planiranje oslikava se u realizaciji programa razvoja komunalne i 
prometne infrastrukture, program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti. Evidentno 
je nerealno planiranje i loša realizacija programa gradnje, društvenih objekata, gradnje i održavanje 
komunalne i prometne infrastrukture. Realizacija: 
– prometna i komunalna infrastruktura - 83% 
– program gradnje komunalna infrastruktura - 79,5% (javne površine 68% i gradnja nerazvrstanih cesta 

80%) 
– program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene djelatnosti ( objekti kulture, predškolstva, 

školstva zdravstva, sportski, socijalne skrbi i spomenici kulture) - 52%  
Nedovoljno je projekata i programa sufinanciranih iz fondova EU, a vezanih uz gospodarski razvoj grada, 
energetiku, zaštitu okoliša. Nedostaju strategije i planovi razvoja Grada Zagreba (urbanistički planovi). 
Dugogodišnja kriza sustava upravljanja resursima i financijama se nastavlja, a vidljivo je i recikliranje velikih 
projekata zadnjih 10 godina. Sustav upravljanja Gradom urušava se umjesto da se modernizira- Zagreb treba 
biti Smart City - pametan grad. 

• Poslovno izvješće ZG holding i grupe ZG holding za 2017. 
U rezultatima poslovanja vidljivi su negativni trendovi: smanjenje prihoda iz osnovnih djelatnosti, 
smanjenje dobiti, pad prihoda od prijevoza putnika, distribucije vode, održavanja čistoće i odvoda otpada, 
upravljanja i održavanja javnih cesta. Zaduživanje grada i holdinga - financijska kriza grada uzrokovana 
nerealnim planiranjem i neracionalnim trošenjem. Reprogramiranje dugoročnih kredita zbog nelikvidnosti 
grada. 

 

 


