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VERZIJA 2.

Zagreb, lipanj 2017.

Na temelju članka 3. stavka 4. Uredbe o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada
partnerskih vijeća (Narodne novine 103/15) i točke 6. Zaključka o osnivanju i
imenovanju Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb od 2. lipnja 2016.,
Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb, na prvoj sjednici, održanoj 21. lipnja
2016., donosi

POSLOVNIK O RADU
PARTNERSKOG VIJEĆA URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
I.

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Poslovnikom uređuje osnivanje i imenovanje članova i zamjenika članova
Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: Partnersko vijeće),
način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća kao i njihove
ovlasti i zadaće, prava i obveze članova, djelokrug rada, način rada i način odlučivanja
i glasovanja, javnost i transparentnost rada te druga pitanja bitna za rad Partnerskog
vijeća, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
(„Narodne novine“ broj 147/14, u daljnjem tekstu: Zakon ) i Uredbe o osnivanju,
sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća („Narodne novine“ broj 103/15, u
daljnjem tekstu: Uredba) te u skladu s uputama Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova Europske unije sadržanim u Smjernicama za izradu strategije razvoja urbanih
područja, praćenje njihove provedbe i vrednovanje (u daljnjem tekstu: Smjernice).
Članak 2.
Partnersko vijeće osniva se kao savjetodavno tijelo putem kojeg se osigurava
ostvarenje načela partnerstva u pripremi, izradi, praćenju provedbe i vrednovanju
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, s primarnim ciljem utvrđivanja
zajedničkih prioriteta na razini urbane aglomeracije i predlaganja strateških projekata
važnih za razvoj urbane aglomeracije.

II.

OSNIVANJE I IMENOVANJE ČLANOVA PARTNERSKOG VIJEĆA

Članak 3.
Partnersko vijeće osnovano je i članovi Partnerskog vijeća imenovani su, uz prethodno
pribavljeno mišljenje izvršnog tijela svih jedinica lokalne samouprave s urbanog
područja, Zaključkom Gradonačelnika Grada Zagreba, KLASA: 350-07/16-01/238,
URBROJ: 251-03-02-16-5 od 2. lipnja 2016.

U Partnersko vijeće imenovani su različiti dionici razvoja iz jedinica lokalne
samouprave koje čine urbanu aglomeraciju, odnosno predstavnici javnog, poslovnog i
civilnog sektora.
Članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća imenovani su za razdoblje trajanja
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb.

III.

KONSTITUIRANJE I SASTAV PARTNERSKOG VIJEĆA, IZBOR
PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA
Članak 4.

Partnersko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na
kojoj je prisutna većina članova. Sjednici Partnerskog vijeća do izbora predsjednika
predsjeda predstavnik Grada Zagreba kao nositelja izrade Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb.
Partnersko vijeće ima predsjednika Partnerskog vijeća (u daljnjem tekstu: predsjednik)
i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća (u daljnjem tekstu: zamjenik) koji se biraju
iz reda članova većinom glasova prisutnih članova javnim glasovanjem. Kandidate za
predsjednika i zamjenika predlažu članovi. Izbor predsjednika i zamjenika obavlja se
glasovanjem zasebno za svakog kandidata.
Predsjednik i zamjenik biraju se na rok od dvije godine, a mogu biti ponovo birani.
Nakon izbora predsjednika i zamjenika izabrani predsjednik ili zamjenik preuzima
vođenje sjednice Partnerskog vijeća.
Članak 5.
Predsjednik ima sljedeće ovlasti i zadaće:









predstavlja i zastupa Partnersko vijeće,
saziva sjednice Partnerskog vijeća i predlaže dnevni red,
predsjedava i održava red na sjednicama Partnerskog vijeća,
inicira razmatranje i raspravu o pojedinim pitanjima iz djelokruga Partnerskog
vijeća,
brine o radu Partnerskog vijeća,
brine o provođenju načela javnosti rada Partnerskog vijeća,
potpisuje akte koje donosi Partnersko vijeće,
obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Uredbom, Smjernicama i ovim
Poslovnikom.

Zamjenik zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti i obavlja druge
poslove što su mu ih povjerili predsjednik ili Partnersko vijeće.

IV.

PRAVA I OBVEZE ČLANA PARTNERSKOG VIJEĆA I
ADMINISTRATIVNI POSLOVI ZA PARTNERSKO VIJEĆE
Članak 6.

Član Partnerskog vijeća ima slijedeća prava i dužnosti:
 prisustvovati partnerskim konzultacijama i drugim aktivnostima na sjednicama,
sudjelovati u radu Partnerskog vijeća te općenito aktivno doprinijeti strateškom
planiranju razvoja urbanog područja tijekom izrade i provedbe Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Zagreb,
 raspravljati i odlučivati o svim pitanjima koja su na sjednicama Partnerskog vijeća,
 zatražiti raspravu o pojedinoj temi vezanoj uz djelokrug Partnerskog vijeća pisanim
putem i/ili predložiti na tekućoj sjednici raspravu o pojedinoj temi vezanoj uz
djelokrug Partnerskog vijeća za sljedeću sjednicu,
 predlagati donošenje akata iz djelokruga Partnerskog vijeća,
 pokretati rasprave o potrebi donošenja akata iz djelokruga Partnerskog vijeća,
 osigurati tehničku dostupnost te ažurno provjeravati dostavu poziva, informacija i
materijala,
 obavijestiti sazivača sjednice o izostanku sa sjednice, najkasnije jedan dan prije
održavanja iste, te osigurati prisustvovanje svog zamjenika,
 obavljati druge poslove u skladu sa Zakonom, Uredbom, Smjernicama i ovim
Poslovnikom.
Član je dužan obavljati zadaće koje mu u okviru svog djelokruga povjeri Partnersko
vijeće.
Član za svoj rad ne prima naknadu.
Članak 7.
Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskog vijeće obavlja Grad
Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, u okviru čega osobito:
 prikupljanje i/ili izradu dokumenata i materijala (izvješća, analiza, prijedloga)
neophodnih za rad Partnerskog vijeća,
 organizaciju i pripremu sjednica Partnerskog vijeća,
 vođenje zapisnika sa sjednica Partnerskog vijeća,
 čuvanje i dokumentiranje rada Partnerskog vijeća, uključujući izjave i usvojene akte,
 izvršavanje odluka Partnerskog vijeća i osiguravanje neophodne razmjene
informacija između uključenih partnera,
 osiguravanje dostupnosti informacija o radu Partnerskog vijeća, te
 druge poslove koje mu povjeri Partnersko Vijeće.

V.

DJELOKRUG RADA PARTNERSKOG VIJEĆA
Članak 8.

Partnersko vijeće sudjeluje u svim fazama izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb, u skladu sa Zakonom, Uredbom, drugim propisima s područja
regionalnog razvoja i Smjernicama.

VI.

NAČIN RADA PARTNERSKOG VIJEĆA
Članak 9.

Partnersko vijeće radi na sjednicama. Sjednice Partnerskog vijeća održavaju se prema
potrebi, sukladno dinamici izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije
Zagreb, ali najmanje dvaput godišnje.
Na sjednice Partnerskog vijeća mogu se po potrebi pozivati i predstavnici tijela
državne uprave, drugih javnih tijela te predstavnici znanstvene i stručne javnosti,
organizacija civilnoga društva, udruženja poslodavaca i predstavnici sindikata koji
nisu članovi Partnerskog vijeća.
Predstavnici iz stavka 2. ovoga članka sudjeluju u radu Partnerskog vijeća bez prava
glasa.
Članak 10.
Sjednica Partnerskog vijeća saziva se pisanim putem, a iznimno u hitnim slučajevima i
na drugi način.
Poziv za sjednicu Vijeća sadržava dan, vrijeme i mjesto održavanja sjednice te
predloženi dnevni red
Poziv za sjednicu dostavlja se članovima u pravilu pet dana prije sjednice, a ako
postoje opravdani razlozi koji se moraju obrazložiti, taj rok može biti i kraći.
Uz poziv se dostavlja prijedlog dnevnog reda, svi materijali koji se odnose na prijedlog
dnevnog reda, potrebni za raspravu po predloženim točkama dnevnog reda, te
skraćeni zapisnik s prethodne sjednice. U iznimnim slučajevima materijali se mogu
uručiti prije početka sjednice Partnerskog vijeća.
Poziv i materijali mogu biti dostavljeni poštom u analognom i/ili elektroničkom
obliku ili objavljeni na web stranici Grada Zagreba.

Članak 11.
Za pravovaljan rad Partnerskog vijeća i donošenje odluka na sjednici potrebna je
natpolovična prisutnost članova, u protivnom sjednica se odgađa.
Prisutnost člana utvrđuje se brojanjem ili prozivanjem člana. Prisutnost se mora
utvrditi na početku sjednice i/ili kada predsjednik tijekom sjednice ocijeni da nije
prisutan dovoljan broj članova.
Kad predsjednik utvrdi da postoji prisutnost potrebnog broja članova, otvara sjednicu.
Ako predsjednik na početku sjednice utvrdi da nije prisutan potreban broj članova
odgađa sjednicu za određeni dan i sat.
Sjednicu će predsjednik prekinuti i odgoditi i ako se za njenog trajanja utvrdi da nema
više potrebnog broja prisutnih članova.
O odgodi sjednice odsutni članovi izvještavaju se pisanim ili elektronskim putem.
Članak 12.
Sjednicu otvara predsjednik, daje potrebne upute i pojašnjenja u vezi s radom sjednice
te utvrđuje potrebnu većinu. Prije utvrđivanja dnevnog reda prihvaća se zapisnik s
prethodne sjednice.
Dnevni red sjednice Partnerskog vijeća utvrđuje predsjednik na početku sjednice, na
temelju prijedloga dnevnog reda predloženog u pozivu za sjednicu te prijedloga
njegovih izmjena/dopuna.
Svaki član Partnerskog vijeća ima pravo predlagati izmjene i/ili dopune predloženog
dnevnog reda najkasnije dva dana prije održavanja sjednice, na način da osigura
obrazloženje i materijal za predloženu izmjenu/dopunu dnevnog reda.
Za predloženi dnevni red glasuje se "za" ili "protiv", bez suzdržavanja od glasovanja.
Nakon utvrđenog dnevnog reda prelazi se na raspravu o pojedinim pitanjima i to
redom kako je utvrđen u prihvaćenom dnevnom redu.
Na sjednici se o svakoj točci dnevnog reda, nakon uvodnog izlaganja, najprije
raspravlja, a zatim odlučuje.
Članak 13.
Red na sjednici Partnerskog Vijeća osigurava predsjednik. Na sjednici nitko ne može
govoriti prije nego što zatraži i dobije riječ od predsjednika, pri čemu predsjednik daje

članovima i drugim sudionicima sjednice riječ prema redoslijedu prijava za raspravu
te vodi brigu da govornik ne bude ometan ili spriječen u govoru.
Predsjednik zaključuje raspravu kada utvrdi da više nema prijavljenih govornika.
Predsjednik će prekinuti sjednicu ukoliko nastupe okolnosti koje onemogućavaju
daljnji rad sjednice, kao što su nedostatak kvoruma, nemogućnost osiguranja reda i sl.
Prekinuta sjednica nastavit će se najkasnije u roku od sedam dana, o čemu se prisutni
članovi obavještavaju na sjednici, a članovi koji nisu bili prisutni na toj sjednici na
način utvrđen člankom 10. ovoga Poslovnika.

VII.

NAČIN ODLUČIVANJA I GLASOVANJA
Članak 14.

Partnersko vijeće u svojem radu donosi mišljenja, zaključke, te po potrebi i druge akte.
Partnersko vijeće se u odlučivanju rukovodi načelom usuglašavanja, te kad god je to
moguće akte donosi putem pregovaračkog procesa, kroz postizanje sporazuma
odnosno konsenzusa u donošenju akata. U iznimnim slučajevima kada akt nije
moguće donijeti konsenzusom Partnersko vijeće donosi akte natpolovičnom većinom
prisutnih članova Partnerskog vijeća.
Ako član Vijeća ima izdvojeno mišljenje, tada se njegove primjedbe na sadržaj akta
obavezno prilažu uz akt i dostavljaju izrađivaču/predlagatelju akta te se isto unosi i u
zapisniku.
Članak 15.
Na sjednici Vijeća odlučuje se javnim glasovanjem. Glasovanje se obavlja dizanjem
ruke u zrak, a rezultat se unosi u zapisnik.
Kod glasovanja predsjednik poziva članove da se izjasne tko je „ZA“ prijedlog, zatim
tko je „PROTIV“, i na kraju ima li suzdržanih.
Članak 16.
Iznimno od članka 14. stavka 2. i članka 15. ovoga Poslovnika, za slučajeve osobite
žurnosti, predsjednik može, putem tijela iz članka 7. ovoga Poslovnika, na glasovanje
pisanim ili elektroničkim putem dostaviti prijedlog akta članovima Partnerskog vijeća,
koji su se dužni očitovati o prijedlogu akta u roku od osam dana od njegova primitka,
također pisanim putem i/ili u elektroničkom obliku.
Član koji nije suglasan s prijedlogom akta u obvezi je obrazložiti svoj stav.

Prijedlog akta se smatra prihvaćenim odnosno akt usvojenim ukoliko se za njega
izjasnila natpolovična većina članova.
O ishodu postupanja iz stavka 1. ovoga članka predsjednik će pisanim ili
elektroničkim putem informirati članove Partnerskog vijeća.

VIII. ZAPISNIK
Članak 17.
O radu na sjednici Partnerskog vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik vodi službenik tijela iz članka 7. ovoga Poslovnika.
Zapisnik obvezno sadrži: datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red
sjednice, ime predsjednika, odnosno predsjedatelja, popis prisutnih/odsutnih članova
s posebnom napomenom za one članove koji su svoj nedolazak opravdali, imena
ostalih sudionika na sjednici, tijek sjednice s naznakom pitanja o kojima se raspravljalo
i odlučivalo, sažetak rasprave, odnosno imena govornika s kratkim prikazom njihova
izlaganja, rezultat glasovanja o pojedinim pitanjima, te naziv akata donesenih na
sjednici.
Zapisnik potpisuje predsjednik, odnosno predsjedatelj i službenik koji vodi zapisnik.
Članak 18.
Zapisnik sa sjednice dostavlja se svim članovima Partnerskog vijeća, u materijalima za
narednu sjednicu Partnerskog vijeća
Zapisnik se usvaja glasovanjem "za" ili "protiv" na prvoj narednoj sjednici s usvojenim
izmjenama i dopunama, ako ih bude, prije utvrđivanja dnevnog reda.

IX.

JAVNOST I TRANSPARENTNOST RADA PARTNERSKOG VIJEĆA
Članak 19.

Javnost rada Partnerskog vijeća osigurava se pravovremenom objavom informacija i
dokumenata na mrežnim stranicama Grada Zagreba, koji su na temelju Zakona i
Uredbe dostupni.
Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, kao tijelo koje
obavlja administrativne i stručne poslove za rad Partnerskog vijeća, dužan je na
mrežnim stranicama Grada Zagreba javno objaviti informacije i dokumente o načinu

odabira članova Partnerskog vijeća te popis članova Partnerskog vijeća, poduzetim
radnjama kojima se osigurava aktivno sudjelovanje partnera u radu Partnerskog
vijeća, održanim sjednicama i savjetovanjima s partnerima, doprinosu partnera u
izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb te druge relevantne
informacije.

X.

STUPANJE NA SNAGU
Članak 20.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:
Zagreb, 21. lipnja 2016.

PREDSJEDNIK PARTNERSKOG VIJEĆA
URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
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Poštovani članovi i zamjenici članova Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,
Pozivamo Vas na prvu konstituirajuću sjednicu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, koja
će se održati u utorak, 21. lipnja 2016., s početkom u 10 sati, u prostorijama Gradske skupštine
Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u dvorani A.
Planirani dnevni red je:
1. Prikaz zakonskog okvira, sadržaja i metodologije izrade strategija razvoja urbanih područja i
uloge partnerskih vijeća urbanih područja
2. Prijedlog kandidata i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća Urbane
aglomeracije Zagreb
3. Predlaganje, rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije
Zagreb
4. Prikaz – kronologija dosad provedenih aktivnosti na izradi Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb i terminski plan daljnjih aktivnosti
5. Prikaz i savjetovanje Analiza stanja - ocjena stanja, razvojni problemi i potencijali i SWOT
analiza – analiza prednosti, slabosti, prilika i prijetnji
6. Razno

Za potrebe rada na sjednici i vaše aktivno sudjelovanje skrećemo vam pažnju da su na sljedećem
linku: http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/NACRT_SRUAZ_radna%20verzija.pdf dostupni materijali Nacrta
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Strategije Urbane aglomeracije Zagreb, radne verzije br. 1., kako biste ih mogli razmotriti i proučiti,
a koji uključuju odjeljke sukladno Smjernicama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije:
→ Uvod
→ Teritorijalna pokrivenost
→ Analiza stanja - ocjena stanja, razvojni problemi i potencijali
→ SWOT analiza – analiza prednosti, slabosti, prilika i prijetnji
→ Strateški okvir.
Također u prilogu Vam na razmatranje dostavljamo prijedlog Poslovnika o radu Partnerskog vijeća
Urbane aglomeracije Zagreb, imajući u vidu obvezu usvajanja spomenutog Poslovnika na osnivačkoj
sjednici, sukladno Uredbi o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća
(„Narodne novine“ broj 103/15).
Predviđeno trajanje sjednice je do 11.30 sati. Molimo da najkasnije do 20. lipnja 2016. do 10 sati
potvrdite svoj dolazak na tel. 610 18 40 ili na mail: Urbana.Aglomeracija@zagreb.hr.
S poštovanjem,

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
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POZIV ZA 2. SJEDNICU PARTNERSKOG VIJEĆA URBANE AGLOMERACIJE
ZAGREB
Urbana Aglomeracija
Poslano: 17. lipanj 2016 10:25
Prima: Milan Bandić; Suzana Prgin; Jadranka Veselić Bruvo; Jelena Ricov; stubica@kr.t-com.hr; juraj.srebacic@gmail.com;
marijo.vinko@dugoselo.hr; danijela.bucar-trivicevic@jastrebarsko.hr; zdenka.knezic@oroslavje.hr;
hrvoje.frankic@samobor.hr; biserka.delac@grad-svetanedelja.hr; ivana.koscec@zelina.hr; kresimir.majic@gorica.hr;
zabok@zabok.hr; ljerka@zabok.hr; dbencevic@zapresic.hr; darko.sever-seni@bistra.hr; opcina-brckovljani@zg.tcom.hr; nacelnik@brdovec.hr; nacelnik@dubravica.hr; nacelnik@gornjastubica.hr; nacelnica@jakovlje.hr;
m.vuckovic@klinca-sela.hr; opcina.klinca.sela@klinca-sela.hr; vlado.kolarec@zg.t-com.hr; nacelnikdarko@gmail.com;
josip.milicki@marija-bistrica.hr; marija.gorica@email.t-com.hr; opcina.orle@zg.ht.hr; tsmolkovic@mzlz-zagrebairport.hr; kgp@gmail.com; opcina.pusca@gmail.com; s.kalaica@rugvica.hr; nacelnik@stubicketoplice.hr;
melita@stubicketoplice.hr; opcina-stupnik@zg.t-com.hr; nacelnik@veliko-trgovisce.hr; d.tomljenovic@zagrebackazupanija.hr; aferek@kzz.hr; zlatko.hercek@zacorda.hr; info@zacorda.hr; karolina@zara.hr; Potpredsjednica GSGZ
Jelena Pavičić Vukičević; Jelena Pavičić Vukičević; saramedv@gmail.com; Savjet mladih; frane.sesnic@raza.hr;
jdomac@regea.org; bojan.baletic@arhitekt.hr; dbrcic@fpz.hr; gojko.bezovan@pravo.hr; mladen.vedris@pravo.hr;
zfrohlich@hgk.hr; vladocrkvenac@gmail.com; ana.stojicdeban@zgh.hr; jelena.mihina@zgh.hr; vkusan@oikon.hr;
fragaria@fragaria.hr; stanko@fragaria.hr; martina.bienenfeld@infozagreb.hr; dunja.sarajlic@infozagreb.hr;
martina.kovacic@bluesunhotels.com; marijan.slakoper@etno-kuca.hr; info@autokuca-starkelj.hr;
vladimir.starkelj@zam.hr; a.kaic-rak@wholo.hr; kra@euro.who.int; jadradu@gmail.com; kud.preporod@gmail.com;
ivana@zagor.info

Poštovani članovi Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,
Pozivamo Vas na drugu sjednicu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, koja će se održati
u utorak, 21. lipnja 2016., s početkom u 12 sati, u prostorijama Gradske skupštine Grada Zagreba,
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, u dvorani A.
Planirani dnevni red je:
1. Prikaz – kronologija dosad provedenih aktivnosti na izradi Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb i terminski plan daljnjih aktivnosti
2. Prikaz i savjetovanje za Strateški okvir: Vizija, ciljevi, razvojni prioriteti i mjere
3. Prikaz i savjetovanje za mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja - kronologija dosad
provedenih aktivnosti na izradi ITU doprinosa Strategiji i plan daljnjih aktivnosti
4. Razno
Za potrebe rada na sjednici i vaše aktivno sudjelovanje skrećemo pažnju da su na sljedećem linku:
http://www.zagreb.hr/UserDocsImages/NACRT_SRUAZ_radna%20verzija.pdf dostupni materijali Nacrta
Strategije Urbane aglomeracije Zagreb, kako biste ih mogli razmotriti i proučiti.
Predviđeno trajanje sjednice je do 13.30 sati. Molimo da najkasnije do 20. lipnja 2016. do 10 sati
potvrdite svoj dolazak na tel. 610 18 40 ili na mail: Urbana.Aglomeracija@zagreb.hr.
U slučaju spriječenosti ljubazno Vas molimo da osigurate prisutnost zamjenika člana na sjednici, čije
je sudjelovanje potrebno potvrditi na isti način.
S poštovanjem!

https://webmail.zagreb.hr/owa/?ae=Item&t=IPM.Note&id=RgAAAAC3OmC6UborQ6...

3.5.2017.

POZIV ZA PV - obavijest

Page 1 of 1

POZIV ZA PV - obavijest
Urbana Aglomeracija
Poslano: 29. lipanj 2016 10:00
Prima: Milan Bandić; Suzana Prgin; Jadranka Veselić Bruvo; Jelena Ricov; stubica@kr.t-com.hr; juraj.srebacic@gmail.com;
marijo.vinko@dugoselo.hr; danijela.bucar-trivicevic@jastrebarsko.hr; zdenka.knezic@oroslavje.hr;
hrvoje.frankic@samobor.hr; biserka.delac@grad-svetanedelja.hr; ivana.koscec@zelina.hr; kresimir.majic@gorica.hr;
zabok@zabok.hr; ljerka@zabok.hr; dbencevic@zapresic.hr; darko.sever-seni@bistra.hr; opcina-brckovljani@zg.tcom.hr; nacelnik@brdovec.hr; nacelnik@dubravica.hr; nacelnik@gornjastubica.hr; nacelnica@jakovlje.hr;
m.vuckovic@klinca-sela.hr; opcina.klinca.sela@klinca-sela.hr; vlado.kolarec@zg.t-com.hr; nacelnikdarko@gmail.com;
josip.milicki@marija-bistrica.hr; marija.gorica@email.t-com.hr; opcina.orle@zg.ht.hr; tsmolkovic@mzlz-zagrebairport.hr; kgp.doo@gmail.com; opcina.pusca@gmail.com; s.kalaica@rugvica.hr; nacelnik@stubicketoplice.hr;
melita@stubicketoplice.hr; opcina-stupnik@zg.t-com.hr; nacelnik@veliko-trgovisce.hr; d.tomljenovic@zagrebackazupanija.hr; aferek@kzz.hr; zlatko.hercek@zacorda.hr; info@zacorda.hr; karolina@zara.hr; Potpredsjednica GSGZ
Jelena Pavičić Vukičević; Jelena Pavičić Vukičević; saramedv@gmail.com; Savjet mladih; frane.sesnic@raza.hr;
jdomac@regea.org; bojan.baletic@arhitekt.hr; dbrcic@fpz.hr; gojko.bezovan@pravo.hr; mladen.vedris@pravo.hr;
zfrohlich@hgk.hr; vladocrkvenac@gmail.com; ana.stojicdeban@zgh.hr; jelena.mihina@zgh.hr; vkusan@oikon.hr;
fragaria@fragaria.hr; stanko@fragaria.hr; martina.bienenfeld@infozagreb.hr; dunja.sarajlic@infozagreb.hr;
martina.kovacic@bluesunhotels.com; marijan.slakoper@etno-kuca.hr; info@autokuca-starkelj.hr;
vladimir.starkelj@zam.hr; a.kaic-rak@wholo.hr; kra@euro.who.int; jadradu@gmail.com; kud.preporod@gmail.com;
ivana@zagor.info
Kopija: Karolina Bui; Sanja Šeničnjak

Poštovani članovi Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,
Kako bi navrijeme mogli planirati svoj raspored obavještavamo Vas da će se treća sjednica Partnerskog

vijeća Urbane aglomeracije Zagreb održati u ponedjeljak, 4. srpnja 2016., s početkom u 10 sati, u
dvorani B Gradske skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5.
Poziv, zapisnik s 1. sjednice, kao i zapisnik s 2. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,
planirani Dnevni red za 3. sjednicu i Nacrt Strategije Urbane aglomeracije Zagreb, radnu verziju br. 2.

dostavit ćemo Vam naknadno.
S poštovanjem,

GRAD ZAGREB
GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
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Poziv na 4. sjednicu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
Urbana Aglomeracija
Poslano: 5. siječanj 2017 9:57
Prima: Milan Bandić; Suzana Prgin; Antonija Senjak; Vesna Kusin; Anita Mamić; Jadranka Veselić Bruvo; Darko Šiško; Jelena
Ricov; Miljenko Sedlar; juraj.srebacic@gmail.com; stubica@kr.t-com.hr; marijo.vinko@dugoselo.hr;
pavo.jakovljevic@dugoselo.hr; danijela.bucar-trivicevic@jastrebarsko.hr; velimir.kokot@jastrebarsko.hr;
zdenka.knezic@oroslavje.hr; znovosel2002@gmail.com; hrvoje.frankic@samobor.hr; adolf.paar@zg.t-com.hr;
biserka.delac@grad-svetanedelja.hr; martina.fabijan@grad-svetanedelja.hr; ivana.koscec@zelina.hr;
dragutin.mahnet@zelina.hr; kresimir.majic@gorica.hr; gordana.mikulcic.krnjaja@gorica.hr; zabok@zabok.hr;
ljerka@zabok.hr; nena@zabok.hr; dbencevic@zapresic.hr; jvkrajnik@zapresic.hr; darko.sever-seni@bistra.hr;
karlo.novosel@bistra.hr; opcina-brckovljani@zg.t-com.hr; sanja.danonic@gmail.com; nacelnik@brdovec.hr;
d.bukovinski@brdovec.hr; nacelnik@dubravica.hr; marin.stritof@inet.hr; frigoterm-stritof@inet.hr;
nacelnik@gornjastubica.hr; zamjeniknacelnika@gornjastubica.hr; nacelnica@jakovlje.hr; zunic.mirna@gmail.com;
mvuckovic@klinca-sela.hr; opcina.klinca.sela@klinca-sela.hr; upravni.odjel@klinca-sela.hr; vlado.kolarec@zg.t-com.hr;
procelnik.kravarsko@gmail.com; nacelnikdarko@gmail.com; luka@opcina-luka.hr; monika_jurina@hotmail.com;
josip.milicki@marija-bistrica.hr; suzana.hajnic@marija-bistrica.hr; marija.gorica@email.t-com.hr; opcina.orle@zg.ht.hr;
tsmolkovic@mzlz-zagreb-airport.hr; nacelnik@pisarovina.hr; kgp@gmail.com; kgp.doo@gmail.com;
zorica.antolovic@zg.t-com.hr; opcina.pusca@gmail.com; s.kalaica@rugvica.hr; i.belec@rugvica.hr;
nacelnik@stubicketoplice.hr; melita@stubicketoplice.hr; pravnik@stubicketoplice.hr; opcina-stupnik@zg.t-com.hr;
franjo.kajfes@stupnik.hr; nacelnik@veliko-trgovisce.hr; procelnik@veliko-trgovisce.hr; d.tomljenovic@zagrebackazupanija.hr; j.kraljickovic@zagrebacka-zupanija.hr; aferek@kzz.hr; sanja.mihovilic@kzz.hr; info@zacorda.hr;
zlatko.hercek@zacorda.hr; ivan.basic@zacorda.hr; karolina@zara.hr; marija@zara.hr; Potpredsjednica GSGZ Jelena
Pavičić Vukičević; Jelena Pavičić Vukičević; grga.jelinic@zg.t-com.hr; saramedv@gmail.com; larakvesic@gmail.com;
frane.sesnic@raza.hr; marko.helfrih@raza.hr; jdomac@regea.org; vsegon@regea.org; bojan.baletic@arhitekt.hr;
mladen.josic@arhitekt.hr; dbrcic@fpz.hr; marko.sostaric@fpz.hr; gojko.bezovan@pravo.hr;
jelena.matancevic@pravo.hr; mladen.vedris@pravo.hr; sonder@zg.t-com.hr; rgamulin@hgk.hr; zsavic@hgk.hr;
zfrohlich@hgk.hr; morlovic@hgk.hr; vladocrkvenac@gmail.com; crkvenacmario@gmail.com; ana.stojicdeban@zgh.hr;
jelena.mihina@zgh.hr; Danijela Frnić; helena.koloshulina@zgh.hr; vkusan@oikon.hr; zmesic@oikon.hr;
stanko@fragaria.hr; fragaria@fragaria.hr; kristijan.pandek@gmail.com; martina.bienenfeld@infozagreb.hr;
dunja.sarajlic@infozagreb.hr; zlatan.muftic@meetinzagreb.hr; martina.kovacic@bluesunhotels.com;
kaj@bluesunhotels.com; marijan.slakoper@etno-kuca.hr; velimir.korak@zg.t-com.hr; vladimir.starkelj@zam.hr;
info@autokuca-starkelj.hr; igor@igomat.hr; a.kaic-rak@wholo.hr; kra@euro.who.int; inge.heim@zg.t-com.hr;
jadradu@gmail.com; ignacsmetko@gmail.com; kud.preporod@gmail.com; mmlinarek@gmail.com;
vesna.mihalinec@gmail.com; ivana@zagor.info; jasenka.borovcak@gmail.com; mario.mihovilic@zagorski-vodovod.hr;
Gordana Tomurad
Kopija: Sanja Cvjetko Jerković; mihaela.pancer@wyg-c.eu; marina.turk@wyg-c.eu; maja.hranilovic@ecorys.com; Karolina Bui
Privici: Zapisnik_3 sjednica PVUAZ~1.pdf (335 kB) ; Materijal za radnu skupinu~1.pdf (1 MB)

Poštovani članovi Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb,

Pozivate se na četvrtu sjednicu Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, koja će se održati u
četvrtak, 12. siječnja 2017., s početkom u 10 sati, u prostoru Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27.
Predviđeno trajanje sjednice je do 12,00 sati.
Planirani dnevni red je:
1.
Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice
2.

Pregled događanja i aktivnosti na SRUAZ od posljednje 3. sjednice i plana budućih aktivnosti

3.

Predstavljanje prijedloga kriterija za strateške projekte i prijedloga liste strateških projekata
SRUAZ

4.

Razno

U prilogu se dostavlja zapisnik s 3. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb I Radni
materijal za 3. Radionicu Radne skupine za izradu Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za
razdoblje do 2020. godine, koja će se održati 9.1.2017. Radna skupina za izradu Strategije razvoja
Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine osnovana je Zaključkom gradonačelnika
Grada Zagreba u studenom 2016. (SGGZ 20/16) sa zadaćom provedbe aktivnosti za potrebe izrade
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konačnog nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, a
osobito za rad na provedbenom dijelu Strategije.
Nastavno na aktivnosti pripreme nacrta Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, u kojima je
sudjelovalo i Partnersko vijeće, te podnesenu prijavu na ograničeni poziv Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova Europske unije za odabir područja za provedbu mehanizama ITU, nadležno je
Ministarstvo donijelo odluku prema kojoj je Urbana aglomeracija Zagreb odabrana kao ITU urbano
područje. Pri tome je preduvjet za početak provedbe ITU mehanizma dovršena Strategija razvoja
Urbane aglomeracije Zagreb, stoga Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada koordinira
aktivnosti Radne skupine za izradu provedbenog dijela Strategije razvoja Urbane aglomeracije
Zagreb i ostalih uključenih dionika na dovršetku izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije
Zagreb za razdoblje do 2020. godine. Navedene aktivnosti usmjerene su pripremi Konačnog nacrta
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, za sljedeće cjeline: Financijski okvir, Institucionalni
okvir, Baza strateških projekata, Horizontalna načela, Akcijski plan i Komunikacijska strategija, a
odvijaju se u suradnji s pružateljem tehničke pomoći u izradi.
U ovome trenutku u izradi provedbenog dijela Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za
razdoblje do 2020. godine faza je definiranja popisa strateških projekata Urbane aglomeracije
Zagreb, koja faza nezaobilazno podrazumijeva uključenost Partnerskog vijeća, radi čega je potrebno
održati sjednicu Partnerskog vijeća za identifikaciju strateških projekata.
Molimo da nam najkasnije do 10. siječnja potvrdite svoj dolazak na tel. 610 18 40 i 610 18 41 ili na
mail: Urbana.Aglomeracija@zagreb.hr.
U slučaju spriječenosti ljubazno Vas molimo da nas o istom informirate u najkraćem roku,
odnosno po mogućnosti osigurate prisutnost zamjenika člana na sjednici (o čemu također molimo
informaciju).
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK PARTNERSKOG VIJEĆA
URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
dr.sc. Mladen Vedriš

GRAD ZAGREB
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada
Republike Austrije 18, Zagreb
T: 610-1840
F: 610-1881
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Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb

ZAPISNIK
s 1. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
održane 21. lipnja 2016.

Zagreb, 21. lipnja 2016.

ZAPISNIK
s 1. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, održane u dvorani A Gradske
skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, dana 21. lipnja 2016.

Prisutni članovi i/ili zamjene članova Partnerskog vijeća:
Navedeni u Potpisnoj listi koja je sastavni dio Zapisnika.
Nisu prisutni, no svoj nedolazak su opravdali:
G. Velimir Kokot, Grad Jastrebarsko
Gđa. Gordana Mikulčić Krnjaja, Grad Velika Gorica
G. Ivan Hanžek, Grad Zabok
Gđa. Nevenka Gregurić, Grad Zabok
Gđa. Jasminka Varupa Krajnik, Grad Zaprešić
G. Darko Sever – Šeni, Općina Bistra
G. Karlo Novosel, Općina Bistra
G. Alen Prelec, Općina Brdovec
G. Franjo Štos, Općina Dubravica
G. Jasmin Krizmanić, Općina Gornja Stubica
Gđa. Snježana Bužinec, Općina Jakovlje
G. Miljenko Vučković, Općina Klinča Sela
Gđa. Ivana Kupina, Općina Klinča Sela
G. Darko Kralj, Općina Luka
G. Josip Milički, Općina Marija Bistrica
Gđa. Jasmina Kukolj, Općina Marija Gorica
G. Stjepan Huđin, Općina Orle
G. Tomo Kovačić, Općina Pisarovina
G. Stjepan Kolarec, Općina Pokupsko
Gđa. Zorica Šestak, Općina Pokupsko
Gđa. Nikolina Tokić, Općina Pušća
Gđa. Slavica Kalaica, Općina Rugvica
G. Vladimir Bosnar, Općina Stubičke Toplice
Gđa. Ljubica Božić, Općina Stubičke Toplice
G. Josip Kraljičković, Zagrebačka županija
Mr. sc. Grgo Jelinić, Gradska skupština Grada Zagreba
Gđa. Lara Kvesić, Savjet mladih Grada Zagreba
G. Frane Šesnić, RAZA-TPZ
G. Marko Helfrih, RAZA-TPZ
G. Julije Domac, REGEA
G. Davor Brčić, Fakultet prometnih znanosti
G. Vlado Crkvenac
G. Mario Crkvenac
Gđa. Ana Stojić Deban, Zagrebački Holding
Gđa. Daniela Franić, Zagrebački Holding
Gđa. Martina Bienenfeld, Turistička zajednica Grada Zagreba

G. Mario Mihovilić, Zagorski vodovod
Prim.dr.sc. Inge Heim
Gđa. Vesna Mihalinec, Gradska glazba Samobor
Gđa. Jasenka Borovčak, DND Zabok
Ostali članovi/zamjene koji nisu prisutni:
Vidljivo iz Potpisne liste.
Ostali prisutni:
Gđa. Elizabeta Škvorčec, Grad Oroslavje
Gđa. Marina Malogorski, REGEA
G. Branimir Gregurić, Općina Brdovec
Gđa. Milica Projić, RAZA – TPZ
G. Damir Fašaić, Zagrebačka županija
Gđa. Maja Hranilović, Ecorys Hrvatska d.o.o.
G. Dario Karačić, Općina Klinča Sela
G. Kruno Čačko, Grad Zabok
U utorak, 21. lipnja 2016. održana je 1. konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća Urbane
aglomeracije Zagreb. Sjednicu je do izbora predsjednika vodila predstavnica Grada Zagreba,
kao nositelja izrade Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, gđa. Jadranka Veselić
Bruvo.
Gđa. Jadranka Veselić Bruvo je na samom početku pozdravila prisutne, te im zahvalila na
dolasku. Na početku se utvrđuje da je nazočno 38 od ukupno 57 članova/zamjena članova
Partnerskog vijeća, pa se može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
U ime Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada prisutne je pozdravio
pomoćnik pročelnika g. Darko Šiško i zaželio im ugodan i uspješan rad.
Zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, gđa. Vesna Kusin, obratila se nazočnima i naglasila
kako su i dosadašnji prostorni planovi izrađivani u suradnji sa ostalim županijama, te kako je
izrada Strategije razvoja urbane aglomeracije Zagreb najučinkovitiji način ostvarivanja
zajedničke sinergije. Uz analizu osnovnih, analizirani su i dodatni kriteriji, a ukupno je, uz
Grad Zagreb, obuhvaćeno 29 jedinica lokalne samouprave, 10 gradova i 19 općina. Prije
svega, provedene su i konzultacije sa nadležnim Ministarstvom, a glavni cilj je izrada
zajedničkog dokumenta temeljenog na partnerstvu i participaciji.
Gđa. Veselić Bruvo se zahvalila gđi. Kusin na održanom govoru, te ukratko predstavila teme
današnjih sjednica, pri čemu je planirani dnevni red 1. sjednice:
1.
2.
3.

Prikaz zakonskog okvira, sadržaja i metodologije izrade strategija razvoja urbanih
područja i uloge partnerskih vijeća urbanih područja
Prijedlog kandidata i izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Partnerskog vijeća
Urbane aglomeracije Zagreb
Predlaganje, rasprava i usvajanje Poslovnika o radu Partnerskog vijeća Urbane
aglomeracije Zagreb

4.
5.
6.

Prikaz – kronologija dosad provedenih aktivnosti na izradi Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb i terminski plan daljnjih aktivnosti
Prikaz i savjetovanje Analiza stanja - ocjena stanja, razvojni problemi i potencijali i SWOT
analiza – analiza prednosti, slabosti, prilika i prijetnji
Razno

Nastavno je skrenuta pažnja da će se na 2. sjednici dati uvid u mehanizme ITU ulaganja, te
pregled daljnjih aktivnosti koje se moraju zajednički poduzimati.
Gđa. Bui je u okviru prve točke dnevnog reda održala kratku prezentaciju koja je dala uvid u
zakonski okvir, metodologiju izrade Strategije razvoja urbanih područja, ulogu Partnerskog
vijeća, te daljnje korake koje moramo poduzeti.
Gđa. Veselić Bruvo je naglasila kako je ova urbana aglomeracija zaista složena struktura,
budući da su u njezinu obuhvatu tri županije, te još jednom podsjetila kako ćemo imati
složen proces. Nakon toga se obratila prisutnima i upitala ih da li netko ima prijedlog za
predsjednika Partnerskog vijeća.
Gđa. Kusin za tu funkciju predlaže g. Vedriša, te naglašava kako on ima doista veliko iskustvo,
a za potpredsjednike predlaže nekoga iz jedinica lokalne samouprave.
G. Baletić u ime Partnerskog vijeća Grada Zagreba i Sveučilišta u Zagrebu pozdravlja taj
prijedlog, te predlaže da potpredsjednici budu direktori razvojnih agencija.
Istog je mišljenja i gđa. Ricov koja naglašava kako je najvažnije da na tim funkcijama budu
stručnjaci s iskustvom, a takvo mišljenje podržava i g. Herček.
Gđa. Veselić Bruvo još jednom pohvaljuje suradnju svih koordinatora, te otvara glasovanje
na kojem je jednoglasno za predsjednika Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
izabran g. Vedriš, nakon čega je uslijedilo odvojeno glasovanje za njegove zamjenike g.
Herčeka, direktora Zagrebačke razvojne agencije i gđu. Barilar, direktorica Zagorske razvojne
agencije, čiji je izbor također jednoglasno usvojen.
Novoizabrani predsjednik preuzima predsjedavanje sjednicom, zahvaljuje predlagačima i
svim članovima na ukazanom povjerenju, te naglašava kako je cijeli proces zahtjevan, a
uspoređuje ga sa činjenicom kako je lako uplatiti određeni iznos kao participacija države, no
kako je teško taj iznos kasnije „izvući“. Sredstva su svima dostupna, no bez kvalitetne
Strategije je nemoguće do njih doći. Nakon kratkog govora, prisutnima je predložio da se
sjednice održe uzastopno bez prekida, sa čime su se svi članovi složili.
Sjednica se nastavlja trećom točkom dnevnog reda što se odnosi na Poslovnik o radu
Partnerskog vijeća sa kojim su prisutni upoznati dostavom uz poziv za sjednicu. Nitko nema
dodatnih pitanja, predsjednik naglašava izmjenu u članku 4. i 5. Što se odnosi na uspostavu
dva zamjenika predsjednika, nakon čega se Poslovnik sa usvojenom zamjenom jednoglasno
usvaja.
Slijedeća točka dnevnog reda je kronologija aktivnosti i terminski plan, a kratku prezentaciju
je održala gđa. Bui. Ukratko je predstavila proces nastanka Strategije, te naglasila kako 4 od 5
poglavlja trebaju biti u potpunosti dovršena, što ćemo i ostvariti nakon današnjeg

savjetovanja. Naglasila je i kako Partnersko vijeće mora sudjelovati u izradi analitičkog dijela i
strateškog okvira. Verzija za prijavu na poziv će se svima dostaviti na uvid, a na nju treba brzo
reagirati budući da su rokovi kratki.
G. Vedriš je ponovio kako je rok dostave Nacrta strategije 15. srpnja 2016., te je zamolio gđu.
Veselić Bruvo da još jednom ponovi točne datume, na što ona navodi kako je krajnji rok za
prijavu ITU projekata 15. srpnja 2016., a kako se planira Nacrt strategije dovršiti 4. srpnja
2016. Kompletna Strategija će biti gotova do kraja godine, do kada je i zadan rok.
Gđa. Bui je predstavila analizu stanja koja obuhvaća tematska područja Društvo,
Gospodarstvo, Urbano okruženje i Okvir upravljanja razvojem. Osim osnovne analize,
razmatrana je i SWOT analiza svih dostupnih podataka sa radionica, kao i izrada strateškog
okvira koja podrazumijeva definiranje strateških ciljeva, prioriteta i mjera.
Gđa. Kaić - Rak napominje kako u Nacrtu strategije pored županijskih trebaju stajati i
nacionalni strateški dokumenti, te kako je u interesu svih da Strategija kao dokument bude
besprijekorna. Isto tako, zanima je koji je okvir provedbe, odnosno da li je to 2020. ili 2025.
godina, te spominje kako se Urbana aglomeracija Zagreb može poistovjetiti sa 11 ciljeva koji
su iznimno važni na globalnoj razini.
G. Vedriš primjećuje kako su to ciljevi UN – a, te zahvaljuje na sugestiji.
G. Kušan dodaje kako je Nacrt strategije, odnosno analiza u nekim dijelovima nepotpuna i
nerazumna, te kako neka poglavlja treba bolje napisati.
Nakon upita da li ima dodatnih pitanja ili prijedloga pod točkom Razno, predsjednika
zaključuje 1. sjednicu.

Zapisnik sastavila:
Jasenka Valenčić

Zapisnik odobrio:
PREDSJEDNIK PARTNERSKOG VIJEĆA
URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
dr.sc. Mladen Vedriš

Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb

ZAPISNIK
s 2. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
održane 21. lipnja 2016.

Zagreb, 21. lipnja 2016.

ZAPISNIK
s 2. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, održane u dvorani A Gradske
skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, dana 21. lipnja 2016.
Prisutni članovi i/ili zamjene članova Partnerskog vijeća:
Navedeni u Potpisnoj listi koja je sastavni dio Zapisnika.
Nisu prisutni, no svoj nedolazak su opravdali:
G. Velimir Kokot, Grad Jastrebarsko
Gđa. Gordana Mikulčić Krnjaja, Grad Velika Gorica
G. Ivan Hanžek, Grad Zabok
Gđa. Nevenka Gregurić, Grad Zabok
Gđa. Jasminka Varupa Krajnik, Grad Zaprešić
G. Darko Sever – Šeni, Općina Bistra
G. Karlo Novosel, Općina Bistra
G. Alen Prelec, Općina Brdovec
G. Franjo Štos, Općina Dubravica
G. Jasmin Krizmanić, Općina Gornja Stubica
Gđa. Snježana Bužinec, Općina Jakovlje
G. Miljenko Vučković, Općina Klinča Sela
Gđa. Ivana Kupina, Općina Klinča Sela
G. Darko Kralj, Općina Luka
G. Josip Milički, Općina Marija Bistrica
Gđa. Jasmina Kukolj, Općina Marija Gorica
G. Stjepan Huđin, Općina Orle
G. Tomo Kovačić, Općina Pisarovina
G. Stjepan Kolarec, Općina Pokupsko
Gđa. Zorica Šestak, Općina Pokupsko
Gđa. Nikolina Tokić, Općina Pušća
Gđa. Slavica Kalaica, Općina Rugvica
G. Vladimir Bosnar, Općina Stubičke Toplice
Gđa. Ljubica Božić, Općina Stubičke Toplice
G. Josip Kraljičković, Zagrebačka županija
Mr. sc. Grgo Jelinić, Gradska skupština Grada Zagreba
Gđa. Lara Kvesić, Savjet mladih Grada Zagreba
G. Frane Šesnić, RAZA-TPZ
G. Marko Helfrih, RAZA-TPZ
G. Julije Domac, REGEA
G. Davor Brčić, Fakultet prometnih znanosti
G. Vlado Crkvenac
G. Mario Crkvenac
Gđa. Ana Stojić Deban, Zagrebački Holding
Gđa. Daniela Franić, Zagrebački Holding
Gđa. Martina Bienenfeld, Turistička zajednica Grada Zagreba

G. Mario Mihovilić, Zagorski vodovod
Prim.dr.sc. Inge Heim
Gđa. Vesna Mihalinec, Gradska glazba Samobor
Gđa. Jasenka Borovčak, DND Zabok

Ostali članovi/zamjene koji nisu prisutni:
Vidljivo iz Potpisne liste.
Ostali prisutni:
Gđa. Elizabeta Škvorčec, Grad Oroslavje
Gđa. Marina Malogorski, REGEA
G. Branimir Gregurić, Općina Brdovec
Gđa. Milica Projić, RAZA – TPZ
G. Damir Fašaić, Zagrebačka županija
Gđa. Maja Hranilović, Ecorys Hrvatska d.o.o.
G. Dario Karačić, Općina Klinča Sela
G. Kruno Čačko, Grad Zabok
Sjednici je prisutno 38 od ukupno 57 članova/zamjena članova Partnerskog vijeća, pa se
može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
U utorak, 21. lipnja 2016. održana je 2. sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije
Zagreb.
Predsjednik Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb g. Vedriš otvara 2. sjednicu
Partnerskog Vijeća i čita dnevni red.
1. Prikaz – kronologija dosad provedenih aktivnosti na izradi Strategije razvoja Urbane
aglomeracije Zagreb i terminski plan daljnjih aktivnosti
2. Prikaz i savjetovanje za Strateški okvir: Vizija, ciljevi, razvojni prioriteti i mjere
3. Prikaz i savjetovanje za mehanizam Integriranih teritorijalnih ulaganja - kronologija
dosad provedenih aktivnosti na izradi ITU doprinosa Strategiji i plan daljnjih aktivnosti
4. Razno
Jednoglasno se prelazi na drugu točku. Gđa. Bui drži prezentaciju o strateškom okviru, te
naglašava kako su razmotrene vizije svih triju županija, te se na kraju predložila vizija
„Skladno razvijen metropolitanski prostor zajedničkih inovativnih koncepata“. Iz cjelokupne
analize definirani su strateški ciljevi, prioriteti i mjere, na koje se čekaju prijedlozi i
komentari.
Gđa. Ricov je održala prezentaciju o ITU mehanizmima, te ukratko pojasnila kako su to
mehanizmi uvedeni za jačanje uloge urbanih područja kao pokretača gospodarskog razvoja.
Na slijedećoj sjednici bi se trebala usvojiti mišljenja svih jedinica lokalne samouprave na ITU
doprinos, a potrebna su mišljenja Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb i mišljenja
svih gradonačelnika, odnosno načelnika. Isto tako, naglašava kako će se prezentacije slati e –

mailom, te kako su svi podaci o ITU mehanizmima dostupni na službenim internetskim
stranicama Grada Zagreba.
G. Frankića zanima da li gore spomenuta mišljenja trebaju prethodno biti potvrđena od
Gradskog/Općinskog vijeća, no odgovor je da ne trebaju.
G. Bežovan naglašava kako su neke teme slabo zastupljene i na razini Republike Hrvatske, te
kao primjer spomenuo tematiku toplinarstva, pitajući se da li su neki projekti doista potrebni
ili neke tvrtke namjerno pokušavaju dati prednosti svojim projektima. Stoga je važno da
obratimo pozornost na to koji su nam projekti doista važni za daljnji zajednički razvoj.
Gđa. Kaić - Rak je predložila da stručnjaci iz pojedinih područja porazgovaraju sa osobama
koje su pisale pojedina poglavlja kako bi im pomogli, te kao važnu stavku navela palijativu
koja nije zastupljena u dovoljnoj mjeri, a koja je značajna za Urbanu aglomeraciju Zagreb,
budući da stanovništvo stari i da prevladava značajan postotak starije populacije.
G. Vedriš napominje kako će sve primjedbe i prijedlozi koji se upute zasigurno stići i do osoba
koje su pisale, teko da je sve konstruktivno dobrodošlo. Još je jednom naglasio kako su prije
spomenute suglasnosti Partnerskog vijeća i gradonačelnika, načelnika općina ulaznica za
daljnji nastavak rada, te kako pravi posao započinje nakon 15. srpnja 2016. Zaključena je
Druga sjednica, a g. Vedriš se još jednom zahvalio svima prisutnima.

Zapisnik sastavila:
Jasenka Valenčić

Zapisnik odobrio:
PREDSJEDNIK PARTNERSKOG VIJEĆA
URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
dr.sc. Mladen Vedriš

Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb

ZAPISNIK
s 3. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
održane 4. srpnja 2016.

Zagreb, 4. srpnja 2016.

ZAPISNIK
s 3. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, održane u dvorani B Gradske
skupštine Grada Zagreba, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, dana 4. srpnja 2016.

Prisutni članovi i/ili zamjene članova Partnerskog vijeća:
Navedeni u Potpisnoj listi koja je sastavni dio Zapisnika.

Nisu prisutni, no svoj nedolazak su opravdali:
G. Željko Funtek, Općina Brckovljani
G. Juraj Srebačić, Grad Donja Stubica
G. Marijo Vinko, Grad Dugo Selo
G. Pavo Jakovljević, Grad Dugo Selo
G. Marijan Slakoper, Etno kuća pod Okićem
Gđa. Jelena Pavičić Vukičević, Gradska skupština Grada Zagreba
G. Julije Domac, REGEA
Gđa. Sara Medved, Savjet mladih Grada Zagreba
Gđa. Lara Kvesić, Savjet mladih Grada Zagreba
G. Ivan Hanžek, Grad Zabok
Gđa. Nevenka Gregurić, Grad Zabok
Gđa. Jasenka Borovčak, DND Zabok
Gđa. Ivana Radanović, Mreža udruga Zagor
Gđa. Ana Stojić Deban, Zagrebački Holding d.o.o.

Ostali članovi/zamjene koji nisu prisutni:
Vidljivo iz Potpisne liste.

Ostali prisutni:
G. Kruno Čačko, Grad Zabok
Gđa. Maja Hranilović, Ecorys Hrvatska d.o.o.
Gđa. Irena Đokić, Ekonomski institut Zagreb

U ponedjeljak, 4. srpnja 2016. održana je 3. sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije
Zagreb. Sjednicu je otvorio predsjednik Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, g.
Mladen Vedriš, koji je svima zahvalio na dolasku i dosadašnjem kvalitetnom radu. Na
početku se utvrđuje da je nazočan 31 član/zamjena člana Partnerskog vijeća, pa se može
pravovaljano raspravljati i odlučivati. Predsjednik je predložio da se na samom početku
glasuje o usvajanju dnevnog reda, pri čemu je planirani dnevni red 3. sjednice:
1. Verifikacija zapisnika s 1. i 2. sjednice Partnerskog vijeća
2. Prikaz – kronologija provedenih aktivnosti na izradi Strategije razvoja Urbane aglomeracije

Zagreb

3. Rasprava i Savjetovanje o Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb, nacrt, Verzija 2.
4. Rasprava i Savjetovanje o Prijedlogu doprinosa ITU mehanizma provedbi Strategije razvoja

Urbane aglomeracije Zagreb, nacrt, verzija br. 2.
5. Razno,
a koji je nakon glasovanja jednoglasno usvojen.
U pogledu prve točke dnevnog reda konstatirano je da nema nadopuna i prijedloga na
predloženi tekst Zapisnika s 1. i 2. sjednice, te su zapisnici jednoglasno usvojeni.
Pod drugom točkom dnevnog reda u ime Grada Zagreba i Gradskog ureda za strategijsko
planiranje i razvoj Grada prisutne je pozdravila gđa. Karolina Bui koja je ukratko predstavila
kratak pregled aktivnosti koje su provedene na Nacrtu strategije od prošle sjednice, a
prezentacija je obuhvatila prikaz nadopuna i slijedeće korake što ih se mora poduzeti. Nacrt
je nazvan Verzija 2, a objavljen je na službenoj web stranici Grada Zagreba, te je u tiskanom
obliku podijeljen svim članovima/zamjenama Partnerskog vijeća. Još jednom je spomenut niz
provedenih aktivnosti kao što su izrađena analiza, SWOT analiza, definiranje vizije i
određivanje ciljeva, prioriteta i mjera, koje su postignute zajedničkom suradnjom sa ključnim
dionicima. Od prošle sjednice se uspjelo prikupiti dovoljno komentara Partnerskog vijeća i
svih jedinica lokalne samouprave, a sve je objedinjeno u navedenom Nacrtu (Verziji 2).
Prikazano je i pet poglavlja koja su potrebna za prijavu na ITU do 15. srpnja, a novost od
zadnje sjednice je i financijski okvir koji je predstavljao poprilično velik izazov budući da smo
morali povezati podatke koje smo dobili sa svih razina. Izazov predstavlja i činjenica da se
neki zakoni još uvijek moraju usklađivati, pa su alokacije raspoređene na temelju raspoloživih
informacija. Prikazana je i tablica indikativnog financijskog okvira koji je prikazan po
ciljevima, a iz materijala je vidljivo kako je najveći dio financijskih sredstava za razvojne
projekte osiguran iz županijskih proračuna, u koje su razvrstani i projekti Grada Zagreba.
Napomenula je i kako se veliki dio financijskih sredstava vezuje na financije EU fondova, a
financije su prikazane prema tri strateška cilja. Iz prezentacije je vidljivo da je za 1. strateški
cilj najviše financijskih sredstava osigurano u županijskim proračunima, dok se 2. strateški cilj
podjednako financira iz svih izvora. Vezano uz 3. strateški cilj svakako treba napomenuti da
su ovdje EU fondovi najviše zastupljeni, a upravo su projekti navedeni u ovom cilju projekti
povezivanja, odnosno projekti koji su Urbanoj aglomeraciji Zagreb najpotrebniji.
Vezano uz slijedeće korake, gđa. Bui je napomenula kako je rok za predaju Strategije 15.
srpnja, a zadaća Partnerskog vijeća je dati mišljenje na Nacrt, te je potrebno prikupiti
pozitivna mišljenja od većine gradova i općina Urbane aglomeracije. Naglasila je i kako će se
od jeseni formirati radni timovi po ciljevima, te će se definirati projekti koji su najvažniji za
Urbanu aglomeraciju.
G. Vedriš zahvaljuje gđi. Bui na vrlo dobrom i sažetom prikazu, te otvara raspravu, no nitko
od nazočnih nema dodatna pitanja. Nacrt Strategije razvoja Urbane aglomeracije
Zagreb_Verzija 2 je nakon glasovanja jednoglasno usvojena te je formulirano pozitivno
mišljenje o ovoj verziji Strategije.
Pod četvrtom točkom dnevnog reda, gđa. Jelena Ricov održala je prezentaciju o ITU
mehanizmu, te naglasila kako prijedlog ITU doprinosa mora biti unutar alokacije, a

indikativne lokacije za Urbanu aglomeraciju Zagreb iznose 92 milijuna €. Naglasila je i kako
urbano područje u svojstvu prijavitelja mora sufinancirati aktivnosti koje se provode u sklopu
ITU mehanizma. Najavljena je mogućnost eventualnih izmjena na sastanku s MRRFEU koji se
održava u popodnevnim satima. Stoga se predlaže usvajanje Prijedloga doprinosa ITU
mehanizma provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb na današnjoj sjednici
Ukoliko dođe do nekih promjena Prijedloga, svi će biti obaviješteni i pozvani na eventualno
ponovno glasovanje putem e – maila, budući da dokument mora biti potvrđen od strane
Partnerskog vijeća i jedinica lokalne samouprave, a to je jedan od temeljnih elemenata za
prijavu koji mora biti ispunjen. Naglasila je i kako smo svim projektima uspjeli dokazati
integriranost, te kako u ovom procesu gradovi središta aglomeracije dobivaju ulogu
posredničkih tijela, odnosno zadatak da rasporede projekte. Grad Zagreb je napravio
prijedlog sustava, no još uvijek ima nepoznanica koje bi se na današnjem sastanku trebale
riješiti. Gđa. Ricov se još jednom zahvaljuje Partnerskom vijeću što su dobro odradili svoj dio
posla, te se odazvali na sjednice i aktivno sudjelovali. Veliki dio projekata je kvalitetan i u
visokom su stupnju pripravnosti, a još jedino ostaje mišljenje Partnerskog vijeća i
gradonačelnika/načelnika.
G. Vedriš zahvaljuje na obrazloženju, te ga zanima da li netko od članova/zamjena
Partnerskog vijeća ima primjedbe na Prijedlog ITU doprinosa. Budući da nema primjedbi,
predložio je da se glasuje, a ukoliko bude izmjena Prijedloga svi će elektronskim putem biti
obaviješteni. Nakon glasovanja, Prijedlog ITU doprinosa provedbi strategije je jednoglasno
usvojen odnosno ovime je formulirano pozitivno mišljenje. G. Vedriš naglašava kako nas
pravi posao tek čeka, te kako je najvažnije spojiti formu i sadržaj, a konačni cilj nam je
ostvariti maksimalnu financijsku korist. Još jednom se svima zahvalio, naglasivši kako bez
ovog formalnog nema ni sadržajnog dijela.
Gđa. Jadranka Veselić Bruvo zahvaljuje svima što su uspjeli napraviti tako kvalitetan posao
unatoč kratkim rokovima, te naglašava kako je sve postignuto zajedničkom sinergijom.
Gđa. Marija Jazbec – Karažija napominje kako nisu dobili e – mail sa pozivom i dnevnim
redom na 3. sjednicu, no naknadno je ustanovljeno da je e - mail isporučen.
Gđa. Gordana Mikulčić Krnjaja moli da se izmjene, ukoliko ih bude, pošalju i da se točno vidi
što je izmijenjeno da se ne mora prelistavati cijeli dokument. Isto tako, naglasila je kako
smatra da bi u analizu trebalo uvrstiti više činjenica o ostalim jedinicama lokalne
samouprave, budući da se najveći dio teksta odnosi na Grad Zagreb. Kao primjer navodi
srednjoškolsko obrazovanje koje pruža Velika Gorica, no koje u Nacrtu strategije nije
spomenuto, dok je to napisano za Grad Zagreb.
G. Mladen Vedriš pojašnjava kako će se u konačnici, nakon održanih radionica, metodološki
ujediniti sve jedinice lokalne samouprave.
Gđa. Jadranka Veselić Bruvo napominje kako svi imaju svoje predstavnike koji će sudjelovati
na radionicama, te kako se Grad Zagreb ne može razvijati bez okolnih jedinica lokalne
samouprave, ali ni obrnuto.

Gđa. Antoinette Kaić – Rak pohvaljuje današnju sjednicu, te naglašava kako je Nacrt
strategije iznimno dobar dokument i kako do 15. srpnja nema mnogo vremena za neke
kvalitetne izmjene, te smatra kako je potrebno pričekati jesen i radionice na kojima će svi
moći nadopuniti Strategiju onime što zaista smatraju važnim.
Predsjednik Partnerskog vijeća još jednom zahvaljuje prisutnima te zatvara sjednicu.

Zapisnik sastavila:
Jasenka Valenčić

Zapisnik odobrio:
PREDSJEDNIK PARTNERSKOG VIJEĆA
URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB
dr.sc. Mladen Vedriš

Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb

ZAPISNIK
s 4. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb
održane 12. siječnja 2017.

Zagreb, 12. siječanj 2017.

ZAPISNIK

s 4. sjednice Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, održane u prostoru Tribina
grada Zagreba, Kaptol 27, dana 12. siječnja 2017. sa početkom u 10 sati.

Prisutni članovi i/ili zamjene članova Partnerskog vijeća:
Navedeni u Potpisnoj listi koja je sastavni dio Zapisnika.

Ostali članovi/zamjene koji nisu prisutni:
Vidljivo iz Potpisne liste.

Ostali prisutni:
Navedeni na dodatnoj Potpisnoj listi
U četvrtak, 12. siječnja 2017. održana je 4. sjednica Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije
Zagreb. Sjednicu je otvorio predsjednik Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb, g.
Mladen Vedriš, koji je svima zahvalio na dolasku i dosadašnjem kvalitetnom radu, a ujedno je
i predstavio novu pročelnicu Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada Sanju
Cvjetko Jerković koja je još jednom svima zahvalila na dosadašnjem radu, te istaknula važnost
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb kao zajedničkog dokumenta svih jedinica
lokalne (regionalne) samouprave. Isto tako, naglasila je kako na današnjoj sjednici još jednom
treba prodiskutirati o svemu što je do sada napravljeno, te se usuglasiti oko budućih aktivnosti.
Na početku se utvrđuje da je nazočno 33 od ukupno 57 članova/zamjena članova Partnerskog
vijeća, pa se može pravovaljano raspravljati i odlučivati.
Prof. dr. sc. Mladen Vedriš predstavio je planirani dnevni red:
1.

Prihvaćanje zapisnika s 3. sjednice

2.

Pregled događanja i aktivnosti na SRUAZ od posljednje 3. sjednice i plana budućih
aktivnosti

3.

Predstavljanje prijedloga kriterija za strateške projekte i prijedloga liste strateških
projekata SRUAZ

4.

Razno

Partnersko vijeće usvojilo je dnevni red, te verificiralo zapisnik sa 3. sjednice Partnerskog
vijeća. Uslijedio je pregled dosadašnjih aktivnosti na Strategiji od posljednje sjednice

Partnerskog vijeća, te predstavljanje prijedloga kriterija za strateške projekte i prijedloga liste
strateških projekata, a prezentacije je održala voditeljica izrade Strategije, Karolina Bui iz
Odjela Urbane aglomeracije Zagreb Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada.
Prezentacije su se sastojale od nekoliko cjelina, od kojih je najvažnija pregled događanja i
aktivnosti od posljednje sjednice Partnerskog vijeća, te informacije o fazama izrade Strategije,
kao i informacije o rezultatima provedenih radionica Radne skupine za izradu provedbenog
dijela Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb. Posebni naglasak u prezentaciji stavljen
je na predstavljanje prijedloga kriterija strateških projekata i prijedloga strateških projekata
kojih je u trenutnoj fazi detektirano 14. Osim strateških projekata, posebno područje čine
strateške teme kojih je trenutno definirano 19, a iste su od iznimne važnosti za područje
Aglomeracije budući da obilježavaju područja od interesa za pretežiti dio stanovništva Urbane
aglomeracije Zagreb i predstavljene su mrežom projekata koji su iz domene tema od strateške
važnosti za ovo područje, a samostalno nisu dovoljno snažni da budu strateški projekti ili nije
moguće izdvojiti pojedinačan projekt koji bi imao pretežiti utjecaj.
Predsjednik Partnerskog vijeća prof.dr.sc. Mladen Vedriš zahvaljuje se na održanim
prezentacijama i otvara raspravu.
Gordana Mikulčić Krnjaja, Grad Velika Gorica, izjavljuje da na zadnjoj radionici Radne skupine
nisu detektirana 2 projekta, a u prezentaciji ih se spominje, na što Karolina Bui odgovara da
smo projekte zaprimili nakon navedene 3. radionice, a ne na samoj radionici, i zaključili smo
da ih treba uključiti.
Prof.dr.sc. Bojan Baletić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, otvorio je temu projekta
Kampus Borongaj čija planirana financijska sredstva želi pobliže razjasniti sudionicama.
Napominje kako iznos od cca 700 mil.eura uključuje i prometnu infrastrukturu, odnosno
tramvajsku liniju do Kampusa, obilaznu cestu. Nakon izgradnje Kampusa procijenjeni iznos
vjerojatno bi bio manji zbog sudjelovanja javno-privatnog partnerstva te financiranje izgradnje
samih fakulteta iz EU fondova.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš zahvaljuje na obrazloženju prof.dr.sc. Bojana Baletića te navodi kako
je nužno usuglasiti materijale, odnosno planirana financijska sredstva projekata. Isto tako,
mišljenja je kako projekt trenažnog centra za obuku i osposobljavanje operativnih snaga civilne
zaštite i projekt helikopterske hitne medicinske pomoći (HEMS) ne bi trebali razmatrati kao
strateške, već kao prioritetne, budući da se zbog nižih iznosa financijskih sredstava mogu
financirati i provesti u kraćem periodu.
G. Mario Hrgović iz Ureda za hitne situacije navodi kako je su planirana financijska sredstva za
spomenute projekte niža od ostalih, no napominje kako se za te projekte ništa ne poduzima
već 10 godina, te vidi ovo kao priliku da se potakne kroz državni razvoj.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš vjeruje da Grad Zagreb ima snage isfinancirati 2 mil. kn za trenažni
centar i smatra da o tome treba komunicirati sa drugim uredima.

Dražen Maksimović, ravnatelj Obrtničkog učilišta vezano za projekt Obrtničko poduzetnički
strukovni centar izjavljuje također kao i prof.dr.sc. Bojan Baletić, kako će iznos samog projekta
biti nešto manji od procijenjene vrijednosti nakon same izgradnje objekta. Također, u tijeku
su pregovori sa određenim fakultetima koji bi izvodili vježbe u tom centru.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš navodi da su iznosi veliki i postavlja pitanje kakva je korelacija za
korištenje limita sa izvorima sredstava.
Karolina Bui odgovara da strateški projekti nisu projekti koji će se nužno financirati kroz ITU
mehanizme nego izvori financiranja mogu biti razni.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš izjavljuje da treba ažurirati brojke i u svaki strateški projekt
nominirati druge izvore sredstava odnosno dužni smo navesti druge opcije (druge izvore
financiranja) uz svaki strateški projekt.
Mr.sc. Josip Kraljičković, Zagrebačka županija, naglašava kako uz projekt Program Sava stoji
pogrešan iznos, umjesto 1,2 mil.eura trebalo bi pisati 1,2 mlrd. Eura. Također, ne vidi u
projektima Izradu programa širokopojasnog interneta na području županije i pita da li je
moguće uključiti tih 6 projekata.
Dubravko Ponoš, Program Sava, odgovara da je tvrdnja točna, da se radi o 1,2 milrd. Eura, ali
da Program Sava ne računa na ITU sredstva. Obzirom na obuhvat neophodno je da ostane kao
strateški projekt.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš konstatira da je spomenuto u okviru strateških tema.
Izv.prof.dr.sc. Davor Brčić, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti, spominje
Mostove na Savi i kaže da nema ništa konkretno u vezi mostova, barem projektna
dokumentacija.
Prof.dr.sc. Bojan Baletić, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, navodi da se trenutno
donosi Prostorni plan Grada Zagreba i postavlja pitanje jesu li su mostovi ucrtani u PPGZ.
Sanja Cvjetko Jerković, Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada,
objašnjava razliku između Generalnog urbanističkog plana i Prostornog plana Grada Zagreba.
GUP obuhvaća područje Grada Zagreba, a PPGZ široki pojas uključujući park prirode
Medvednica itd. U tijeku je izrada i dopuna GUP-a, donošenje i prezentacija očekuju se za
nekoliko mjeseci. Mostovi su zasigurno u planu, ali će se još sa sigurnošću provjeriti.
Mr.sc. Grgo Jelinić, uvaženi zastupnik Gradske skupštine Grada Zagreba, ne vidi nigdje
spominjanje obnove stambenog fonda u Gradu Zagrebu i postavlja pitanje zašto se time nitko
ne bavi.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš zaključuje da se obnova stambenog fonda i energetska učinkovitost
trebaju dodati kao posebne točke i svi prisutni se slažu sa zaključkom.

Ivan Hanžek, Grad Zabok, izjavljuje da su sanacije fasada povezane sa energetskom obnovom.
Daje kritiku kako se za Vatrogasni centar u Slatini ne mogu naći novci, a u Sesvetama se
predviđa novi centar i smatra kako treba vidjeti sa drugim institucijama jer neke stvari nemaju
utjecaj na regiju nego su gradske ili državne. Također, što se tiče intermodalnog prijevoza
nismo se daleko maknuli od početka, radili smo na komparaciji sa sitnim primjerima, postavlja
se pitanje što je sa rekonstrukcijom pruge Zaprešić-Zabok. Navodi da su, osim Savskog mosta,
izostale ostale točke.
Gđa Vesna Kusin, zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba, navodi da je u izradi Masterplan
prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije koji će
obuhvatiti i valorizaciju svih planiranih kapitalnih prometnih projekata.
Prof.dr.sc. Gojko Bežovan, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, pita koji je ključni nosivi
projekt koji će doprinijeti održivom razvoju urbane aglomeracije i kakav je bio proces lobiranja
projekata. Smatra da bi i kongresni centar u gradu Zagrebu trebao biti na popisu strateških
projekata. Vezano za projekt Program Sava trebalo bi vidjeti što Slovenci rade na toku Save.
Dubravko Ponoš, Program Sava, odgovara da su Slovenci završili 3 hidroelektrane, produbljuju
svoje korito Save. Zbog toga je mnogo problema na daljnjem toku od granice sa Slovenijom,
padaju podzemne vode, može se dogoditi gubitak vode za 6 mjeseci.
Prof.dr.sc. Gojko Bežovan, Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, ponovno postavlja pitanje
koji je ključni projekt za aglomeraciju.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš odgovara da su projekti rađeni bez postupka prioriteta, svi su
jednako važni.
Sanja Cvjetko Jerković, Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj Grada,
izjavljuje da su svi projekti međusobno komplementarni i da nemamo prioritetan među njima,
nije bilo lobiranja nego jasno postavljenih kriterija po kojima se biralo pa se tako provodilo
vrednovanje.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš zaključuje da nam je matrica razvoja aglomeracije ključna i da se
uspio stvoriti ponder između važnosti na današnjoj sjednici predstavljenih projekata. Potrebno
je infrastrukturno povezivanje aglomeracije i stvaranje metropolitanskog područja. Svi na
sjednici predstavljeni projekti i teme ostaju strateški projekti i strateške teme, ali potrebno je
dopuniti sa realnim sumama i alternativnim izvorima financiranja. Sa svime navedenim složili
su se svi prisutni članovi Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Zagreb.
Franjo Kajfeš, Općina Stupnik, kratko se nadovezuje predlažući da bi unutar Radne skupine
trebalo postojati radno tijelo za koordinaciju projekata u operativnom smislu kako ne bi došlo
do preklapanja ili dupliranja projekata.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš navodi da je to vrlo bitno za Ured koji će koordinirati projektima i
sada je na redu izrada Akcijskog plana. Svi zaključci su jednoglasno prihvaćeni.

Karolina Bui, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, izjavljuje da će vezano za
sve zaključke i stavove na današnjoj sjednici biti pripremljene dopune i da se može
intervenirati u dijelu pokazatelja, mjera i aktivnosti.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš moli da se sve dopune ostvare u roku od dva iduća tjedna i da se
dobiju oko 26. siječnja 2017.
Zlatko Herček, Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o., postavlja pitanje što
je sa Sveučilišnom bolnicom Zagreb, da li se odustalo od njene izgradnje.
Gđa Vesna Kusin, zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba, objašnjava da je bolnica
donedavno bila u državnom vlasništvu stoga Grad Zagreb nije mogao donositi konkretne
planove. Stoga se trenutno promišlja što će biti s time, možda slijedi neka prenamjena tog
prostora.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš navodi da je lokacija građevinski potpuno neupotrebljiva, ali bazična
infrastruktura vrijedi. Stoga bi trebalo raspisati kreativni natječaj da se prikupe ideje.
Gđa Vesna Kusin, zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba, spominje da se zapadno od
bolnice planira izgradnja Termi Blato Zagreb i vjerojatno je da će se na to vezati daljnje
uređenje Sveučilišne bolnice, i služiti kao javna namjena.
Dr.sc. Zlatan Fröhlich, HGK-Komora Zagreb, izjavljuje da su građani financirali taj objekt za
zdravstvenu namjenu i plaćali Gradu Zagrebu i da bi sada bilo u redu da se ta sredstva vrate u
zdravstveni sustav, a ne da se gradi nešto drugo.
Gđa Vesna Kusin, zamjenica Gradonačelnika Grada Zagreba, ispravlja gosp. Fröhlicha kako se
plaćalo državi, a ne Gradu Zagrebu. Grad Zagreb ne može vraćati nešto što država nije ispunila.
Prof.dr.sc. Mladen Vedriš naglašava pohvalu gradskim vlastima što su počistili taj prostor.
Zahvaljuje svima i moli da se dokument izbrusi.
Najvažniji zaključci koje su članovi Partnerskog vijeća na prijedlog predsjednika jednoglasno
usvojili su da se broj strateških projekata smanji na prvotno definiranih 9 projekata, a svi ostali
se dodaju strateškim temama u koje se još dodaje i tema Obnova i sanacija stambenog fonda
te energetska učinkovitost. Isto tako, potrebne su dvije izmjene u materijalima, a to su
ažuriranje iznosa, odnosno vrijednosti pojedinih projekata sa nositeljima te nominacija drugih
izvora sredstava financiranja.
Prof. dr. sc. Mladen Vedriš je nakon rasprave zaključio Sjednicu te još jednom zahvalio
Gradskom uredu za strategijsko planiranje i razvoj Grada kao nositelju izrade Strategije na
dosadašnjem kvalitetnom radu, kao i svim članovima Partnerskog vijeća na konstruktivnim
komentarima koji će se u roku dva tjedna ugraditi u dokument.

Sjednica je završila u 12:00.
Zapisnik sastavio:
Gu za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Zapisnik odobrio:
PREDSJEDNIK PARTNERSKOG VIJEĆA
URBANE AGLOMERACIJE ZAGREB

dr.sc. Mladen Vedriš

