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Predmet: Sućut povodom smrti gradonačelnika Grada Zagreba g. Milana Bandića 

 

Poštovana, gđo Pavičić Vukičević! 

S velikom nevjericom i žalosti sam primio vijest da nas je naš Gradonačelnik, g. 

Milan Bandić, napustio, preselivši na vječni svijet. Za nedavnog posjeta i, kako će se na 

žalost ispostaviti, zadnjeg ovozemnog susreta, razgovarali smo otvoreno, prijateljski i 

bratski kao i uvijek ne sluteći da sljedeću priliku nećemo imati. Mnogi su zemljom hodili, 

rijetki su trag ostavili, a najmanje je onih poput našeg preminulog Gradonačelnika koji je 

zasigurno ostavio neizbrisiv trag. Moje iskustvo govori da je bio istinski prijatelj, prije 

svega građanima kojima je uvijek bio na usluzi, a posebno našoj zajednici koju je uvijek 

rado posjećivao i podržavao. Veselili smo se njegovim posjetima koji nisu izostajali ni za 

vrijeme bajrama ni bilo kojeg događaja koji smo organizirali. Uvijek se odazivao, a ako 

fizički nije mogao stići, što je nama bilo i razumljivo s obzirom na sve obveze koje je imao, 

poslao bi najviše izaslanstvo, a i pored toga, i sam bi došao čim bi mu obveze dozvolile. 

Ostat će upamćen kao čovjek koji se bespoštedno borio i koji je mnogo dao našem gradu, 

a najbolju ocjenu značaja njegova rada dat će generacije koje tek dolaze. Ovim putem 

želim izraziti najiskreniju sućut u ime Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj i 

cjelokupne Islamske zajednice u Hrvatskoj prije svega obitelji preminulog gradonačelnika 

g. Bandića, a potom i Vama, kao i cijelom kolektivu koji je nesumnjivo bio njegova druga 

obitelj svih ovih godina. Molimo Boga da se smiluje njegovoj duši kao i nama koji 

ostajemo do dana koji je određen. 

 
  S poštovanjem, 
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