GRAD ZAGREB
GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER
Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka - sjever
KLASA: 026-02/16-001/52
URBROJ: 251-06-02/16-16-2
Zagreb, 01. veljača 2016.
ČLANOVIMA VIJEĆA GRADSKE
ČETVRTI
- svima –
POZIV
Na temelju članka 35. Poslovnika o radu Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka – sjever
(Službeni glasnik grada Zagreba 12/03, 17/06, 6/10 i 24/13) sazivam 40. sjednicu Vijeća za
09. veljače 2016. godine (utorak) u 17,00 sati
u zgradi Područnog ureda Gradske uprave Trešnjevka,
Park Stara Trešnjevka 2, dvorana 214/I kat
Predlažem:
DNEVNI RED
Izvješće o stanju sigurnosti na području Gradske četvrti Trešnjevka-sjever u 2015. godini
Izvješće o radu Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-sjever za 2015. godinu
Program rada Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-sjever za 2016. godinu
Prijedlog zaključka o davanju ovlaštenja predsjedniku Vijeća Gradske četvrti Trešnjevkasjever radi davanja odobrenja za jednokratno korištenje prostora mjesne samouprave
5. Pitanja, prijedlozi i obavijesti
1.
2.
3.
4.

Molimo Vas da o eventualnoj nemogućnosti prisustvovanja sjednici obavijestite Službu za mjesnu
samoupravu u sjedištu Gradske četvrti, na telefon: 658-5764 ili e-mail: tresnjevka-sjever@zagreb.hr.
Također molim da Vaša pitanja i prijedloge, sukladno odredbama članka 18. točke 7. Poslovnika,
pripremite i predate u pisanom obliku.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Ivan Butorac, v.r.
Prilog:
1. Zapisnik s 39. sjednice
2. Materijali za točku 2. i 3.
Na znanje:
1. Gradonačelnik Grada Zagreba, Milan Bandić
2. Predsjednik Gradske Skupštine Grada Zagreba, Darinko Kosor
3. Pročelnik Službe za mjesnu samoupravu, Zoran Nevistić, dipl. ing.
4. Predsjednici Vijeća mjesnih odbora
5. Evidencija, ovdje
6. Arhiva, ovdje

IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI
TREŠNJEVKA-SJEVER
ZA 2015. GODINU
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I. UVODNE NAPOMENE
Rad Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-sjever u 2015. godini bio je određen slijedećim
aktivnostima:
-

suradnja i partnerstvo sa ustanovama, udrugama i civilnim društvom u poboljšanju
društvenih sadržaja i programa,
predlaganje rješenja u postupcima izrade i donošenje prostornih i drugih planskih
dokumenata,
predlaganje programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture,
koordinacijom rada vijeća mjesnih odbora,
vođenje brige o zadovoljavanju različitih potreba građana,
odgovornost za upravljanje prostorima mjesnih samouprava,
davanje mišljenja Gradonačelniku, Gradskim upravnim tijelima i Gradskoj skupštini o
pitanjima koja su važna za Gradsku četvrt.

II. RAD VIJEĆA – 2015. godina
OSNOVNI KVANTITATIVNI POKAZATELJI
a) sjednice Vijeća
Broj održanih sjednica Vijeća GČ
Prosječan broj prisutnih članova Vijeća /Broj članova VGČ
Ukupan broj točaka dnevnih redova održanih sjednica Vijeća
Ukupan broj akata (zaključaka, planova i dr.) donesenih na sjednicama Vijeća
Broj pitanja, zahtjeva i prijedloga članova Vijeća na koje su zatraženi odgovori
ili očitovanja gradskih tijela ili drugih subjekata
Broj pitanja, zahtjeva i prijedloga članova Vijeća na koje su pribavljeni
odgovori ili očitovanja gradskih tijela ili drugih subjekata
Broj donesenih mišljenja Vijeća o prijedlozima (nacrtima) akata gradskih tijela
Broj aktivnih radnih tijela Vijeća (povjerenstava, radnih skupina i sl.)
Ukupan broj održanih sjednica radnih tijela Vijeća
Uobičajeno vrijeme održavanja sjednica Vijeća

13
18/19
47
195
0
0
4
8
5
17,00

b) radna tijela Vijeća
POVJERENSTVA i ODBORI:
I. Povjerenstvo za male komunalne akcije (5 članova)
II. Povjerenstvo za korištenje prostora mjesne samouprave (3 člana)
III. Povjerenstvo za obrazovanje, kulturu i šport (5 članova)
IV. Povjerenstvo za izmjenu područja Gradske četvrti i imenovanje ulica i javnih
objekata (3 člana)
V. Povjerenstvo za socijalnu skrb, umirovljenike, rad s udrugama i osobe s
invaliditetom (3 člana)

3
VI. Povjerenstvo za malo gospodarstvo (3 člana)
VII. Povjerenstvo za urbanizam (3 člana)
VIII. Povjerenstvo za prometnu infrastrukturu (3 člana)
Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-sjever obavljao je svoje dužnosti sukladno
Statutu Grada Zagreba i Pravilima Gradske četvrti Trešnjevka-sjever. Predsjednik Vijeća
svoju dužnost obavlja volonterski što se pokazalo kao nedostatak cjelokupnog rada Vijeća
Gradske četvrti i Vijeća mjesnih odbora. U procesu decentralizacije izvršne vlasti grada
Zagreba, ova dužnost se treba profesionalno obavljati obzirom na broj stanovnika i veličinu
područja Gradske četvrti (mnogi veći gradovi u Republici Hrvatskoj su manji od Gradske
četvrti Trešnjevka-sjever).
Tijekom godine obavljani su razgovori s građanima kako u uredu tako i na samom terenu
radi uvida u konkretne probleme; obilaženje gradske četvrti radi praćenja aktivnosti, radova
kako MKA tako i svih drugih koji su se odvijali na području četvrti. Prisustvovanje raznim
sastancima u prostorima gradskih tijela, trgovačkim društvima, Gradskim uredima, zavodima
i službama; ustanovama na području četvrti, vođenjem Koordinacije u Gradskoj četvrti, sa
predsjednicima vijeća mjesnih odbora, prisustvo Koordinacijama predsjednika Vijeća
Gradskih četvrti sa Gradonačelnikom i predsjednikom Gradske Skupštine i pročelnicima
Gradskih ureda, te redovno sjednicama Skupštine Grada Zagreba.
Odaziv prigodnim priredbama, predstavljanjima, smotrama, sastancima i skupštinama
raznih društva i Udruga. Također suradnja i koordinacija sa gradskim zastupnicima sa četvrti
zajedničkim naporima za rješavanje problema četvrti odnosno uvrštavanja u Programe –
održavanja, gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području Grada Zagreba
vezano za Gradsku četvrt – Plan Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada,
komunalne poslove i promet.
Potpredsjednik Vijeća obavljao je svoje dužnosti sukladno Statutu Grada Zagreba i
Pravilima Gradske četvrti Trešnjevka-sjever. Pomagao je Predsjedniku Vijeća u radu, te je
obavljao sve poslove koji su mu bili povjereni.
Vijećnici Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-sjever obavljali su svoje dužnosti
sukladno Statutu Grada Zagreba, Pravilima Gradske četvrti Trešnjevka-sjever i Poslovniku o
radu Vijeća. Vijećnici su na sjednicama Vijeća sudjelovali u raspravama i iznošenju
prijedloga i inicijativa. Također bili su aktivni na području svoje mjesne samouprave
razgovarajući s građanima, obilazeći teren radi pripreme malih komunalnih akcija i uočavanja
svih problema na četvrti. Također svojim inicijativama dali su doprinos za unapređenje rada i
funkcioniranja Vijeća Gradske četvrti i mjesne samouprave.
Posebno treba istaknuti iz godine u godinu sve veće zajedništvo u rješavanju
konkretnih problema i potreba građana u cijeloj gradskoj četvrti.

III. SADRŽAJ RADA VIJEĆA
Tijekom godine Vijeće se intezivno bavilo rješenjima od interesa za područje Gradske
četvrti u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata i njihova
ostvarenja. Vijeće je odgovornim upravljanjem prostorima mjesnih samouprava poticalo
realizaciju različitih aktivnosti i programa javnih ustanova, udruga i udruženja građana.
Vijeće upravlja prostorima mjesnih samouprava temeljem Zaključka o prostorima mjesne
samouprave (Službeni glasnik Grada Zagreba 18/09, 22/09, 14/10, 4/11, 14/11, 6/12, 13/12,
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2/13, 17/13, 18/13, 24/13, 22/14, 2/15 i 12/15) donoseći godišnji plan korištenja prostora na
sjednici temeljem zahtjeva korisnika.
Isto tako Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka-sjever je kontinuirano tokom cijele godine
predlagalo ili pokretalo razne inicijative koje su proslijeđene na očitovanje i postupanje
nadležnim tijelima Grada Zagreba. Neke od značajnihih inicijativa su:
- inicijativa za uređenje dvorane Mjesne samouprave na Rudešu gdje se u dogovoru s
Gradom Zagrebom traži rješenje
- inicijativa za dostavljanje materijala za sjednice Vijeća isključivo u elektronskom
obliku
- inicijativa da se dio aktivnosti Plavog ureda odvija na području naše Gradske četvrti
- inicijativa „Trešnjevka za djecu“ gdje Vijeće svojim aktivnostima nastoji osigurati u
sklopu svojih nadležnosti i ovlasti što sigurnije zdravije i ljepše uvjete za rast i razvoj
djece, a pritom uz stručnu podrušku Kinezološkog Fakulteta u Zagrebu i logističku
podršku Centra za kulturu Trešnjevka
Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka-sjever ističe tokom godine dobru suradnju s
Policijskom upravom Zagrebačkom, VII. Policijskom postajom Trešnjevka. Vijeće gradske
četvrti Trešnjevka-sjever je u 2015. godini radilo u skladu sa Statutom Grada Zagreba, te
Pravilima i Poslovnikom Gradske četvrti. Svoje dužnosti i obveze ispunjavalo je samostalnim
aktima odnosno dokumentima i prijedlozima višim gradskim tijelima.
Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka – sjever je tijekom 2015. godine, na svojim
sjednicama donijelo Godišnji obračun za 2014. godinu, te Popis prioritetnih potreba za Plan
malih komunalnih akcija za 2015. godinu.
Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka-sjever donijelo je Plan malih komunalnih akcija za
2015. u iznosu od 7.100.000,00 kuna koji je realiziran skoro u stopostotnom iznosu.
Isto tako Vijeće je donijelo i zaključke o postavljanju umjetnih izbočina i ostalih
prometnih i arhitektonskih barijera, sukladno zahtjevima Gradskog ureda za prostorno
uređenje, graditeljstvo, izgradnju grada, komunalne poslove i promet, Odjela za promet.
Vijeće Gradske četvrti donosilo je i zaključke vezane uz ostale nespomenute
rashode poslovanja, zaključke o prodaji ili koncesiji gradskog zemljišta - Gradski ured za
imovinu Grada.
Kontinuirano su sagledavane potrebe i problemi građana gradske četvrti prvenstveno
na području komunalne infrastrukture i društvenih djelatnosti i aktivnosti koje su i određivale
glavne smjernice djelovanja i rada Vijeća.
Vijeće je nastojalo u okviru svojih mogućnosti prvenstveno financijskih, dati doprinos
u rješavanju ovih i inih potreba, te na taj način doprinjeti u rješavanju i zadovoljavanju
ukupnih potreba građana gradske četvrti.
PREDSJEDNIK
VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI
TREŠNJEVKA-SJEVER
Ivan Butorac
Klasa: 026-02/16-001/
Urbroj: 251-06-02/16-16Zagreb, __. veljače 2016.

Na temelju članka 82. stavak 1. točke 9. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada
Zagreba br. 19/99, 19/01, 20/01-pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09,
25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15) i članka 14. Pravila o radu Vijeća Gradske četvrti
Trešnjevka-sjever (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 6/03, 8/03-ispravak, 17/06, 6/10 i
24/13), Vijeće Gradske četvrti Trešnjevka-sjever na 40. sjednici održanoj ___. veljače 2016.
godine donijelo je

PROGRAM RADA
VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI
TREŠNJEVKA-SJEVER
ZA 2016. GODINU
I. POLAZNE OSNOVE
Djelovanje Vijeća Gradske četvrti Trešnjevka-sjever (u nastavku: Vijeće) polazi od
sagledavanja stanja, potreba građana i problema Gradske četvrti:
1. stanja komunalne infrastrukture, potrebe izgradnje, te budućih planova razvoja i
uređenja naselja, kvalitete komunalnog standarda, kvalitete stanovanja;
2. zadovoljavanja potreba stanovnika na području predškolskog odgoja i obrazovanja,
javnog zdravstva, socijalne skrbi građana treće životne dobi, kulture, tehničke kulture
i športa; prevencija svih ovisnosti ukupne populacije stanovnika s naglaskom na
mladež;
3. osmišljavanja koncepta razvoja četvrti temeljen na obilježjima, strukturi i potrebama
stanovništva Gradske četvrti Trešnjevka-sjever (značajan je objekt Trešnjevačka
tržnica, Remiza-ZET i to od šireg značaja). Područje Gradske četvrti ima industrijskih
proizvodnih poduzeća, ali se nameće zaključak da je potrebno podupirati razvoj malog
i srednjeg poduzetništva, obrta i zanatstva pokretanjem zahtjeva prema gradu o
korištenju praznih poslovnih prostora na području Gradske četvrti od strane poslovnih
subjekata malog poduzetništva i obrta; razvoj ustanova i sportskih objekata Dom
sportova, stadion N.K. Trešnjevka, Kompleks Cibona, Dom za starije i nemoćne osobe
Trešnjevka, ŠRC Rudeš, dvorana „Kutija Šibica“, Stadion „N.K. Zagreb“, Dom
učenika – sportska gimnazija, Hokejski centar-Zagorska, u istočnom i zapadnom
dijelu Gradske četvrti značajni su trgovački objekti, Trešnjevačka tržnica, poslovni
kompleks Cibona, okretište tramvaja Ljubljanica;
4. potreba donošenja i izrada prostornih planova i drugih planskih dokumenata,
uključivanje Vijeća u rasprave o prostornom planiranju, izmjenama i dopunama GUPa, urbanističkim planovima, radi zaustavljanja devastacija u prostoru neadekvatnom
gradnjom, potrebom sanacije starih cesta i izgradnje novih, nedostatnih javnih garaža i
parkirališta; (izgrađeni nogostupi pretvoreni su u parkirališta automobila, a preostali
postojeći parkovi i zelene površine se uništavaju zalaganje za izgradnjom prostora za
javne i društvene potrebe, stara dječja igrališta modernizirati sa novom opremom,
postojeće zelene površine održavati i urediti u parkovne površine radi unapređenja
kvalitete življenja na prostoru cijele gradske četvrti;
5. predlaganja i praćenja mjera i akcija za zaštitu i unapređivanje okoliša te za
poboljšanje uvjeta života; mjera za učinkovitiji rad komunalnih službi (komunalno
redarstvo);
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Vijeće će također djelovanje u tekućoj godini usmjeriti i na daljnjem stvaranju
neophodnih normativno-organizacijskih, informacijskih, kadrovskih, materijalnih i drugih
uvjeta za kvalitetno funkcioniranje Vijeća Gradske četvrti i mjesnih odbora te njihovih
predstavničkih tijela u narednom razdoblju inzistiranjem na izmjenama Statuta Grada Zagreba
vezano za daljnju decentralizaciju Gradske izvršne vlasti, a prema Zakonu o lokalnoj upravi i
samoupravi RH.

II. GLAVNI CILJEVI
Sukladno svojim ovlastima, definiranim Zakonom o Gradu Zagrebu, Statutom Grada
Zagreba i Pravilima Vijeća Gradske četvrti, Vijeće u 2016. godini želi ostvariti slijedeće
ciljeve:
1. u najvećoj mogućoj mjeri pridonijeti kvalitetnijem razvoju i radu mjesnih odbora;
2. osmisliti učinkovit sustav održavanja, opremanja i obnove svih prostora mjesnih
samouprava; VGČ će odgovornim upravljanjem prostorima mjesnih samouprava
poticati realizaciju različitih aktivnosti i programa javnih ustanova, udruga i udruženja
građana u prostorima Pongračevo, „Samoborček“, „Dr. Ante Starčević“, Ljubljanica,
te prostorima MS Rudeš, „Antun Mihanović“, Stara Trešnjevka, „Nikola Tesla“,
„Silvije Strahimir Kranjčević“, Ciglenica;
3. nakon analize i utvrđivanja postojećeg stanja u objektima mjesne samouprave te
zaključcima za njihovo korištenje sukladno istinskom zajedničkom interesu građana,
političkih stranaka, KUD-ova, udruga kulturno-zabavnog i humanitarnog karaktera,
udruga hrvatskih branitelja, udruga koje okupljaju zdravstveno ili socijalno
hendikepirane osobe, te udruga djece, mladih i starijih osoba; usmjeriti na
zadovoljavanje sveukupnih potreba građana;
4. osigurati sustavno prikupljanje i obradu te primjerenu dostupnost javnosti svih
podataka o području Gradske četvrti, kao nužne pretpostavlke za ostvarivanje
osmišljenog utjecaja građana i njihovih predstavničkih tijela na razvoj četvrti
(posebice u pogledu komunalne opremljenosti i uređenja naselja, održavanja
komunalnog reda i zaštite okoliša, djelovanja javnih službi itd.), rješavanja gorućeg
problema prometa na području GČ i prometa u mirovanju - parking prostor
5. kontinuirano praćenje ostvarivanja planova izgradnje i održavanja komunalnih
objekata te drugih godišnjih planova gradskih upravnih tijela i trgovačkih društava na
području Gradske četvrti radi pravodobnog uočavanja i suzbijanja pojava
neracionalnog planiranja i neopravdanog odstupanja od planiranog; zatražiti i
predložiti trgovačkim društvima rješavanje akutnih problema (prometnice, vodovod i
odvodnja, parkirališta, javna rasvjeta, dječja igrališta, parkovi itd.);
6. omogućiti članovima Vijeća i vijeća mjesnih odbora, kao i drugim zainteresiranim
građanima, pravodobnu i potpunu informiranost o odlučivanju gradskih upravnih tijela
Grada Zagreba o pitanjima od interesa za Gradsku četvrt, a radi ostvarivanja
primjerenog utjecaja na odluke (davanje mišljenja te podnošenjem inicijativa i
prijedloga);
7. u procesu decentralizacije izvršne vlasti u gradu Zagrebu predložiti reorganizaciju
Stručne službu za mjesnu samoupravu na način da se logistička podrška Vijeća
Gradske četvrti i Vijeća mjesnih odbora regulira kroz akte Statuta grada za
odgovorniji, učinkovitiji i svrsishodniji rad Stručne službe u odjelima gradskih četvrti
grada Zagreba.
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III. ZADACI
Radi postizanja ovih programom utvrđenih ciljeva Vijeće će, na svojim radnim
sjednicama u tijeku 2016. godine, u naznačenim rokovima, raspraviti i donijeti odgovarajuće
akte, naročito o slijedećim pitanjima:
1. donošenje Plana malih komunalnih akcija za 2016. godinu; Godišnjeg obračuna i
Financijskog plana;
2. rasprava o neplanskoj gradnji i devastacijama u prostoru u Gradskoj četvrti, (Gradski
ured za prostorno uređenje, izgradnju grada itd.);
3. koordinacija rada mjesnih odbora; (koordinacija predsjednika Vijeća mjesnih odbora i
predsjednika Vijeća Gradske četvrti);
4. informacija o godišnjim planovima gradskih trgovačkih društava i javnih gradskih
ustanova i gradskih upravnih tijela;
5. analiza stanja objekata mjesne samouprave na području Gradske četvrti i Prijedlog
programa izgradnje, sanacije, uređenja i opremanja objekata mjesne samouprave
6. utvrđivanje plana prioriteta malih komunalnih akcija i utvrđivanje prijedloga prioriteta
za planove gradskih trgovačkih društava i ustanova za 2017. godinu
7. predlagati inicijative koje mogu pomoći u podizanju komunalnog i društvenog
standarda;
8. izvješće o radu Vijeća u 2015. godini i program rada za 2016. godinu;
9. suradnja Vijeća sa svim javnim ustanovama civilnog društva, vjerskim zajednicama,
Udrugama, sportskim, kulturnim, zdravstvenim, humanitarnim i drugim
organizacijama sa područja Gradske četvrti, te drugim aktivnostima i programima
Grada Zagreba (Vijeće za prevenciju Grada Zagreba i Policijska uprava Zagrebačka),
udrugama koje djeluju na području Gradske četvrti Trešnjevka-sjever Vijećima
mjesnih odbora i VII. Policijskom postajom Trešnjevka;
10. Vijeće će, osim o navedenim, tijekom godine raspravljati i o drugim pitanjima koja,
sukladno Statutu Grada, ocijeni značajnim.

Klasa: 026-02/16-001/
Urbroj: 251-06-02/16-16Zagreb, __. veljače 2016.

PREDSJEDNIK
VIJEĆA GRADSKE ČETVRTI
TREŠNJEVKA-SJEVER
Ivan Butorac

