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Zagreb, 24. svibnja 20 I 8.

PREDSJEDNIKU GRADSKE SKUPSTINE
Na temelju ölanka 101. stavka2., avvezí s ðlankom 114. stavkom 3. Poslovnika
Gradske skup5tine Grada Zagreba (SluZbeni glasnik Grada Zagreba 17109,6113,7114,24116
ispr.,2ll7 ,9117 - proðiSóeni tekst), Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku podnosi

-

Prijedlog zttzmjene i dopune Prijedloga zakljuðka
(osude neprimjerenog pona5anja u Gradu Zagrebu)
I

U toðki L

Prijedloga zakljuðka rijeði ,,neprihvatljivim uðestalim dogadajima"
zamjenjuju se rijeðima ,,uðestalim neprihvatljivim dogadqima", aizarijeöi,,dru5tvu" briÈe se
toðka, dodaje se zarez i rijeði "a napose onih koje dovode u pitanje opstojnost Republike
Hrvatske, izruguju se s nacionalnim i drZavnim simbolima hrvatskog naroda te Domovinskim
ratom kao temeljnom vrijednosti na kojoj poðiva Republika Hrvatska."
II.

U toð. 2. alineji l. iza rijeöi ,,vjeroispovijesti" bri5e se toðka i dodaju se rijeði: ,,kao i
difamiranje 'ùene i muslimana' kao onih kojima je zbog spola, vjerske pripadnosti ili politiðkih
uvjerenja zabranjeno'skrnaviti' hrvatsko ime Josipovo kao ime Josipa BrozaTita, a posebno
kad se takvo difamiranje dogada na javnim skupovima u organizaciji Socijaldemokratske
partije Hrvatske te uz sudjelovanje Radniðke fronte, Nove ljevice i drugih politiðkih stranaka i
organizacija."

U toðki 2. alineia2. bri5e

(1)

se.

U toðki. 2. nal<rajualineje 3. koja postaje alineja 2. dodaju se rijeði: ,,Gradska skup5tina
najoðtrije osuduje pisanje tjednika'Novosti' kojim se pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj
dovode u nepotrebnu konfrontaciju s veóinskim hrvatskim narodom time Sto se u tekstovima
objavljenima u tom tjedniku provociraju Hrvati, likuje se nad njegovim gubitcima ('Obadva su
pala!', 'Lijepa na5a lijepo gori'), a pripadnici jedne demokratske i parlamentarne stranke koja i
u Gradskoj skup5tini ima klub naziva}u se 'naci-kartelom'. Osuduje se i govor mrùnje u drugim
medijima poput Indexova progla5avanja katoliökih hodoðaSóa'nekrof,rlskim orgijama'."

U toðki 2. alineji 4.kojapostaje alineja 3. izarijeði ,,manjina" bri5e se toðka i dodaju
se rijeði ,,i svih drugih koji izraLavaju svoja znanstvena, struðna i druga uvjerenja i mi5ljenja
na bilo kojem podruðju ljudske djelatnosti, bez obzira na to smatraju li se njihova uvjerenja i
mi5ljenja opóeprihvatljivima ili ne."

m
Toðka 3. mijenja se i glasi: ,,Gradska skupðtina smatra nedopustivim svaki oblik
ograniðavanj a prava na javno okupljanje, pa u skladu s time drZi neprimjerenim ocrnjivanje i
javnoga skupa koji je pod nazivom 'Hod za ùivot' odrùanu Zagrebu 19. svibnja 2018. te je u
odredenim politiðkim krugovima îazv an profa5i stiðkim. "

OBRAZLOZNN¡g
Odbor zanacionalne manjine 8. svibnja 2018. podnio je Gradskoj skup5tini Prijedlog
zakljuðka osude neprimjerenog pona5anja u Gradu Zagrebu. Takav zakljuðak nema, dodu5e,
znaöaj pravnoobv ezujuóegdokumenta , ali ùeli imati znaöq politiðke deklaracije. Da bi politiðka
deklaracija, donesena u obliku skupðtinskog zakljuðka,imala ikakvo etiðko upori5te, potrebno
je da je uravnoteZena i neselektivna, i da se njome pod krinkom borbe za ljudska (ukljuðivo
manjinska) prava ne zaziva ograniðenje prava i slobode drugih, kao i povreda vrijednosti koje
zasluùquistu ili ðak veóu zaðtitu iuvaäavanje.
Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku smatra da je predloùena formulacija
Odbora zanacionalne manjine neprihvatljiva, jer se njome na krajnje neuobiðajen naðin i s vrlo
prepoznatljivom politiðkom tendencijom zaziva ograniðenje ljudskih i politiðkih prava te se
identificiraju neke stvarne ili navodne povrede ljudskih (ukljuðivo manjinskih) prava, ali se
neke druge hotimice previdaju i njihovo spominjanje se izbjegava. Istodobno se pisanje jednoga
tjednika poistovjeóuje s dru5tvovnim i politiðkim raspoloZenjem cijele jedne (srpske) manjine,
a da se pritom ne uoðava kako uðestalo vrijedanje Hrvata i hrvatske dr\ave na stranicama
,,Novosti'o ne doprinosi suZivotu i uzajamnom povjerenju izmedu srpske manjine i veóinskoga
hrvatskog naroda kojije u nedavnoj pro5losti bio izvrgnut velikosrpskoj agresiji s kojom seje
nemali dio te manjine solidarizirao i u njoj sudjelovao.
Prihvatiti takav zakljuöak, prema mi5ljenju Kluba gradskih zastupnika Neovisni za
Hrvatsku, znaöilo bi, dakle, dopustiti da Gradska skup5tina Grada Zagreba postane instrument
politiðke difamacije koja samo prividno skrbi o interesima srpske manjine, azapravo potkapa i
ugroùava njezine prave i prirodne interese.
Isto vrijedi i za prividnu za5titu legitimnih interesa i dostojanstva pripadnika islamske
vjeroispovijedi, jer se je predlagatelj potrudio previdjeti da su ne tako davno, na skupu koji je
orgarizirala jedna parlamentarna stranka (SDP), a sudjelovali su i pripadnici drugih stranaka
zastupljenih u Gradskoj skup5tini, otvoreno vrijedani neki drugi muslimani, kao i ùene. Takva
selektivnosf zapravo ne zaðuduje kad je Odbor zanacionalne manjine previdio da glasilo jedne
kulturne organízacije jedne od tih manjina, bogato subvencionirano hrvatskim drZavnim
novcima, otvoreno vrijeda i katoliðke vjernike i gradane drugaðijih nacionalnih, vjerskih i
dru5tvenih uvjerenja.
Zato Klub gradskih zastupnika Neovisni za Hrvatsku smatra da treba prihvatiti
predloZene amandmane i suzbiti svaki poku5aj da se mimo Ustava i zakona te mimo odluke
mjerodavnih drZavnih tijela ograniðe slobode i prava, a napose pravo na mi5ljenj e, izraäavanje
uvjerenja i javno okupljanje.

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika
Neovisni za

