ZAPISNIK
12. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba
28. travnja 2006.

ZAPISNIK
12. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, 28. travnja 2006. u Staroj gradskoj
vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., dvorana "A", s početkom u 10,14 sati

Nazočni gradski zastupnici: Tomislav Babić; Asja Bebić; Davor Bernardić; Danira
Bilić; Željko Brebrić; mr.sc. Želimir Broz; Dario Čović; Stipo Ćorić; Žarko Delač; Ivan
Friščić; Katarina Fuček; mr.sc. Tatjana Holjevac; Pero Hrgović; dr.sc. Ivo Josipović; Zdravko
Juć; Mirjana Keleminec; Ljiljana Klašnja; dr.sc. Pavel Kobler, dr.stom.; mr.sc. Alenka Košiša
Čičin-Šain; Pero Kovačević; Petar Kuzele; Margareta Mađerić; Vesna Majher; Jurica Meić;
Boris Mikšić, Ivica Miočić Stošić; Ivana Mlinar; Joško Morić; dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med.;
Ivan Obad; Morana Paliković Gruden; Jelena Pavičić Vukičević; Josip Petrač; Iva Prpić;
mr.sc. Berislav Radić, dr.med.; Jozo Radoš; Igor Rađenović; mr.sc. Miroslav Rožić; Ivan
Šikić; Dragutin Štiglić; Davor Šuker; Dragutin Šurbek; Stipe Tojčić; Lidija Tomić; Mišo
Zorenić i Mario Zubović, dr.stom.

Nenazočni gradski zastupnici koji su svoj izostanak najavili: Igor Dragovan; dr.sc.
Jasmina Havranek; mr.sc. Josip Kereta i mr.sc. Neven Mimica.

Gradski zastupnik dr.sc. Tonči Tadić podnio je 27. travnja 2006. godine ostavku na
dužnost gradskog zastupnika.

Drugi nazočni: Milan Bandić - Gradonačelnik Grada Zagreba; Ivo Jelušić - zamjenik
Gradonačelnika Grada Zagreba; Ljiljana Kuhta Jeličić - zamjenica Gradonačelnika Grada
Zagreba; Dorica Nikolić - državna tajnica Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike
Hrvatske; Slavko Kojić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za financije;
Davor Jelavić - član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za prostorno
uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne i stambene poslove i
promet; Ivo Čović - član Gradskog poglavarstva za područje gospodarstva; Duško Ljuština član Gradskog poglavarstva za područje obrazovanja, kulture i športa; Stjepan Stublić - član
Gradskog poglavarstva za područje poljoprivrede i šumarstva; Marijan Maras - pročelnik
Ureda gradonačelnika; mr.sc. Mirko Herak - pročelnik Gradskog kontrolnog ureda; Darko
Vuletić - pročelnik Gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo; Višnja Fortuna - zamjenica
pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje; Davorka Pejnović zamjenica pročelnika Gradskog ureda za gospodarstvo; Đorđe Nikolić - zamjenik pročelnice
Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove; Vidoje Bulum - tajnik Gradskog
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Dubrava; Sanja Kumpar - predsjednica Vijeća Gradske četvrti Donji grad; Anđelko Šućur predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornji grad - Medveščak; Mario Pilaš - predsjednik
Vijeća Gradske četvrti Maksimir; Dragutin Lacković - potpredsjednik Vijeća Gradske četvrti
Novi Zagreb - istok; Joso Bićanić - direktor Čistoće d.o.o.; Ljerka Ćosić - direktorica
Gradskih groblja d.o.o.; Vladimir Tomičić - direktor Gradske plinare d.o.o.; Aleksa Kocijan direktor Jaruna d.o.o.; Dragutin Žiljak - direktor "Sljeme - Medvednica" d.o.o; Marijan
Ožanić - direktor Tehnološkog parka d.o.o.; Ana Troha Draksler - direktorica "Vladimira
Nazora" d.o.o.; Julius Pevalek - direktor Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.; Igor Toljan
- direktor Zrinjevca d.o.o.; Marijan Antić - direktor Društva za upravljanje športskim
objektom "Hipodrom" d.o.o.; Gordana Pokrajčić - direktorica Društva za upravljanje
športskim objektima "Maksimir" d.o.o.; Boro Stipić - direktor Društva za upravljanje
športskim objektom "Mladost" d.o.o.; Ivan Knežević - direktor Društva za upravljanje
športskim objektom "Šalata" d.o.o.; Ljudevit Gračanin - zamjenjuje direktora Autobusnog
kolodvora d.o.o.; Danica Lisičar - zamjenjuje direktora Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o.;
Miljenko Bartulović - zamjenjuje direktora Vodoprivrede Zagreb d.o.o.; Slobodan Gracin zamjenjuje direktora Zagrebačkih cesta d.o.o.; Željko Katana - zamjenjuje direktora
Zagrebačkog velesajma d.o.o.; Zoran Ježić - zamjenjuje direktora Zagrebparkinga d.o.o.;
Marinka Vranjković - zamjenjuje direktora Tržnica Zagreb d.o.o.; Zlatko Milanović zamjenjuje direktora ZGOS-a d.o.o.; David D. Orlović - predsjednik Koordinacije nacionalnih
manjina Grada Zagreba i predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine; Raško Ivanov predstavnik bugarske nacionalne manjine; Neđatin Kamberovski - predsjednik Vijeća romske
nacionalne manjine; Zlatko Jevak - predstavnik slovačke nacionalne manjine; Giovanni
Garbin - predstavnik talijanske nacionalne manjine; Sanja Zoričić Tabaković - predstavnica
židovske nacionalne manjine; Alena Bali - tajnica slovačke nacionalne manjine, Mario
Dokmanić - član Gradske koordinacije za ljudska prava, Marija Pavić - ravnateljica Centra za
socijalnu skrb, Josip Držaić - ravnatelj, Jadranka Blagus i Lucijan Orlić - URIHO Zagreb,
Monika Gerić - Društvo invalida cerebralne i dječje paralize, Mirjana Ružić - Udruga sa
socijalno-humanitarnim ciljevima "Ozana", Antonija Hudurović - predsjednica Sekcije
invalida SSSH-a, Marija Topić - Udruga invalida rada Zagreba, Marija Mustač - Udruga
slijepih Zagreb, Ivica Lazić - Sportsko društvo invalida rada Zagreb, Marica Mirić i Branko
Bizjak - Društvo distrofičara Zagreb, Danica Eškić - Savez društva multiple skleroze
Hrvatske, Maja Tabak - Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Puž", Zrinka MinćirSabolčec - Udruga roditelja djece s Down sindromom, Mira Katalenić - predsjednica Hrvatske
udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Anka Orešković - predsjednica Udruge za
pomoć osobama s mentalnom retardacijom, Vesna Muraja, ravnateljica Centara za
rehabilitaciju "Zagreb", Nada Bjelčić - predstavnica Udruge roditelja "OKO", Ljiljana Igrić Hrvatska udruga za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama "Idem", Ivica Dokleja pomoćnik ravnatelja Centara za autizam, Manda Knežević - predsjednica Hrvatske udruge

-3paraplegičara i tetraplegičara, Tatjana Varga - predsjednica Udruge "Krila", Iva Legradi predsjednica sindikata invalida Hrvatske, Milutin Šakić - Udruga slijepih Zagreb, Mirjana
Dobranović - Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, Milan Ožegović - Društvo tjelesnih
invalida, Ružica Bosak-Kevešević - Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Dijana Kralj Centar za odgoj i obrazovanje "Vinko Bek", Zorislav Bobuš - Savez organizacije invalida
Hrvatske, Greta Augustinović Pavičić - tajnica Gradske skupštine Grada Zagreba i djelatnici
Stručne službe Gradske skupštine.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
pozdravlja Gradonačelnika Grada Zagreba gospodina Milana Bandića, zamjenike
gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Ivu Jelušića i gospođu Ljiljanu Kuhta Jeličić te
članove Gradskog poglavarstva, pročelnike gradskih upravnih tijela, predstavnicu
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, članove Povjerenstva za osobe s
invaliditetom Grada Zagreba, predstavnike Centra za socijalnu skrb Zagreb i predstavnike
Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih

osoba profesionalnom

rehabilitacijom i

zapošljavanjem te predstavnike udruga osoba s invaliditetom i udruga koje programski djeluju
u korist osoba s invaliditetom.
Utvrđuje da je sjednici nazočan 41 gradski zastupnik (naknadno je evidentirana
nazočnost 46 gradskih zastupnika) od ukupno 51 gradskog zastupnika pa Gradska skupština
može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Izvješćuje da su nenazočnost najavili:
-

gradski zastupnici: Josip Kereta, Neven Mimica;

-

Zvonimir Šostar, član Gradskog poglavarstva i pročelnik Gradskog ureda za
zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, a na sjednici ga zamjenjuje zamjenica
Višnja Fortuna,

-

Zdravko Vac, direktor Trgovačkog društva ZGOS, a na sjednici ga zamjenjuje
Zlatko Milanović,

-

Mate Kraljević, direktor Trgovačkog društva Zagrebparking d.o.o., a na sjednici ga
zamjenjuje Zoran Ježić i

-

Jadranko Robić, direktor Trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o, a na
sjednici ga zamjenjuje mr.sc. Danica Lisičar.
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Zakašnjenje su najavili: gradski zastupnici Jasmina Havranek i Igor Dragovan te
Ljiljana Kuhta Jeličić zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
otvara 12. sjednicu.
Podsjeća da je na prijemu i razgovoru održanom u prostorijama Gradske skupštine, 2.
prosinca 2005. godine u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom predloženo
održavanje tematske sjednice Gradske skupštine o problemima i skrbi u Gradu Zagrebu za
osobe s invaliditetom.
Gradska je skupština na 18. sjednici, 27. veljače 2003. godine donijela Zagrebačku
strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006. čijim se
provođenjem uspostavlja učinkovit i odgovoran sustav cjelovite skrbi o osobama s
invaliditetom u Gradu Zagrebu. Sukladno navedenoj strategiji nadležni gradski ured do 15.
veljače svake godine dostavlja Gradskom poglavarstvu objedinjeno izvješće o provedbi mjera
iz Zagrebačke strategije, koje o tome izvješćuje Gradsku skupštinu.
Gradski su zastupnici primili:
- prijedlog dnevnoga reda s Izvješćem o provedbi mjera u 2005. iz Zagrebačke
strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006. što ga je
predložilo Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba s Prijedlogom zaključka,
- uz dopis od 25. travnja 2006. izvješća radnih tijela,
- očitovanje Gradskog poglavarstva o prijedlozima radnih tijela u povodu rasprave o
Izvješću o provedbi mjera u 2005. iz Zagrebačke strategije jedinstvene politike za osobe s
invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006. i
- novi pregled dostavljenih materijala.

Danas su gradski zastupnici na klupe primili knjigu poezije i publikacije što ih je
pripremila Udruga invalida.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
podsjeća gradske zastupnike da ih je u dopisu od 13. travnja 2006. zamolila da na današnjoj
tematskoj sjednici ne postavljaju pitanja i ne daju prijedloge usmeno već da ih dostave u
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Današnjoj tematskoj sjednici prisustvuju predstavnici udruga osoba s invaliditetom i drugi
gosti kojima će se omogućiti da sudjeluju u raspravi.

Gradska skupština jednoglasno prihvaća
dnevni red

Izvješće o provedbi mjera u 2005. iz Zagrebačke strategije jedinstvene politike za
osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006.
Predlagatelj je Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba.
Izvješće o provedbi mjera u 2005. iz Zagrebačke strategije jedinstvene politike za
osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006. razmotrili su:
-

Odbor za socijalnu skrb, kao matično radno tijelo,

te nadležna radna tijela
-

Odbor za gospodarski razvoj,

-

Odbor za komunalno gospodarstvo,

-

Odbor za zdravstvo,

-

Odbor za obrazovanje i šport,

-

Odbor za kulturu,

-

Odbor za mladež,

-

Odbor za mjesnu samoupravu,

-

Odbor za nacionalne manjine,

-

Gradska koordinacija za ljudska prava i

-

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

Izvješću Odbora za socijalnu skrb kao matičnog radnog tijela priložena su izvješća
nadležnih radnih tijela.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise je zaključio da je Izvješće podneseno u skladu sa
Zagrebačkom strategijom jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003.
do 2006. i da je Prijedlog zaključka podnesen u skladu s Poslovnikom.
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Gradski su zastupnici primili Izvješća radnih tijela.

Gradsko poglavarstvo donijelo je Zaključak o očitovanju na prijedloge nadležnih
radnih tijela u povodu rasprave o Izvješću o provedbi mjera u 2005. iz Zagrebačke strategije
jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006.
Gradski su zastupnici primili Zaključak.

Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, obrazlaže Izvješće.

Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
najavljuje da je Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske pripremila film u povodu 35
godina kontinuiranog rada. Film je prikazan gradskim zastupnicima.

U raspravi sudjeluju: Josip Petrač (u ime Kluba gradskih zastupnika SDP-a),
Margareta Mađerić (u ime Kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a), Pero Kovačević (u
ime Kluba gradskih zastupnika HSP-a), prof.dr.sc. Pavel Kobler (u ime Kluba nezavisnih
gradskih zastupnika Nezavisne liste Tatjane Holjevac), Morana Paliković Gruden (u ime
Kluba gradskih zastupnika HNS-a), Ivica Miočić Stošić (u ime Kluba Nezavisnih gradskih
zastupnika Borisa Mikšića), Ljiljana Igrić, Joško Morić, Ivica Dokleja, Manda Knežević, Iva
Prpić, Tatjana Varga, Branko Bizjak, Danira Bilić, Ljubica Lukačić, Mira Katalenić, Petar
Kuzele, Ankica Orešković, Vesna Muraja, Monika Gerić, dr.sc. Ivo Josipović, Nada Bjelčić,
Milutin Šakić, Mirjana Dobranović, Milan Ožegović, dr.sc. Mirando Mrsić, dr.med., Dorica
Nikolić, Zrinka Minćir-Sabolčec, Maja Tabak, Marija Pavić, Danica Eškić, Marica Mirić,
Ivica Lazić, Josip Držaić, Marija Mustač, Marija Topić, Mirjana Ružić i Ljubica Lukačić.
Gospođa Višnja Fortuna, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, rad,
socijalnu zaštitu i branitelje, uzima riječ u ime predlagatelja.
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poglavarstva.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
predlaže da se Prijedlog zaključka dopuni točkom 2. tako da glasi: "Primjedbe, prijedlozi i
pitanja što su podneseni u raspravi na tematskoj sjednici o problemima i skrbi za osobe s
invaliditetom u Gradu Zagrebu uputit će se Gradskom poglavarstvu Grada Zagreba kako bi ih
moglo ugraditi u prijedlog nove strategije za osobe s invaliditetom".
Prijedlog zaključka s predloženom dopunom je podijeljen gradskim zastupnicima.
Gradska skupština jednoglasno donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o provedbi mjera iz Zagrebačke strategije u 2005.
1. Gradska skupština Grada Zagreba prihvaća Izvješće o provedbi mjera u 2005., iz
Zagrebačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do
2006.
2. Primjedbe, prijedlozi i pitanja što su podneseni u raspravi na tematskoj sjednici o
problemima i skrbi za osobe s invaliditetom u Gradu Zagrebu uputit će se Gradskom
poglavarstvu Grada Zagreba kako bi ih moglo ugraditi u prijedlog nove strategije za osobe s
invaliditetom.
Zaključak se prilaže zapisniku.
Predsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba gospođa mr.sc. Tatjana Holjevac
zaključuje sjednicu u 15,15 sati.
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GRADSKE SKUPŠTINE

PREDSJEDNICA
GRADSKE SKUPŠTINE

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

Mr.sc. Tatjana Holjevac, v.r.

