Zagreb, 26. ožujka 2020. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
predsjednik@vlada.hr

GRAD ZAGREB
ured.gradonacelnika@zagreb.hr

Poštovani predsjedniče Vlade, gospodine Plenkoviću, i gradonačelniče grada Zagreba, gospodine
Bandiću,
Društvo arhitekata Zagreba, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata,
Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruženje hrvatskih urbanista i Društvo povjesničara umjetnosti
Hrvatske, kao ustanove i udruge s područja arhitekture, urbanizma i povijesti umjetnosti, stavljaju se na
raspolaganje građanima Zagreba i upravnim tijelima Grada i Republike Hrvatske, u cilju što kvalitetnijeg
prevladavanja situacije prouzročene katastrofalnim potresom u Zagrebu 22. ožujka 2020. godine.
Tim stručnjaka pristupio je strateškoj analizi potrebnih aktivnosti za prevladavanje ovih zahtjevnih
izazova. Iz provedenih analiza te razvoja situacije na terenu predlažemo da se hitno pristupi narednim
koracima u formiranju Koordinacije u cilju obnove Zagreba, a nakon prve trijaže stanja koja se upravo
provodi na terenu. Koordinacija treba jedinstvenim, sinkroniziranim, sustavnim, stručno utemeljenim
pristupom i jasnim te pravovremenim informiranjem javnosti upravljati ovom kriznom situacijom.
U nastavku Vam donosimo prijedlog organizacije i koordinacije mjerodavnih i povezanih institucija u
daljnjim aktivnostima u ovoj krizi. Formirani radni timovi stručnjaka trebaju biti okosnica koja definira
sve strateške postupke, zakonodavne okvire i provedbene mjere, kako bi se ova kriza izgrađenog
prostora Zagreba prevladala na kvalitetan način. Ovakav pristup je nužan kako bi uspješno riješili
trenutnu situaciju te prevenirali buduće slične situacije na dobrobit cijelog društva.
S poštovanjem,
Društvo arhitekata Zagreba

Udruženje hrvatskih arhitekata

Tihomil Matković,, predsjednik

Maja Furlan Zimmermann, predsjednica

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Udruga hrvatskih urbanista

Prof. dr.sc. Krunoslav Šmit, dekan

Sandra Jakopec, predsjednica

Hrvatska komora arhitekata

Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske

Dr.sc. Željka Jurković, predsjednica

Dr. sc. Zvonko Maković, predsjednik
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PRIJEDLOG INSTITUCIJA KOJE SUDJELUJU U KOORDINACIJAMA ZA SANACIJU POSLJEDICA POTRESA U GRADU
ZAGREBU
ORGANIZACIJA I VOĐENJE

Potrebno je zbog novonastale situacije u što kraćem roku osnovati jedno radno tijelo – KOORDINACIJU, koje će
koordinirati gradske i županijske urede, državne institucije i predstavnike strukovnih udruženja i institucija, a s
ciljem povećanja efikasnost upravljanja te pravovremenog informiranje javnosti. Grad Zagreb, Zagrebačka
županija, Republika Hrvatska te strukovna udruženja trebaju predložiti operativan tim stručnjaka koji će zajednički
koordinirati svim fazama sanacije posljedica. Nastavno na otežanu situaciju koja je posljedica širenja korona virusa
to je tijelo je potrebno osnovati po hitnom postupku. Veliki broj inženjera različitih struka bit će uključen u
narednim fazama te je potrebno koordinirano i pravovaljano unaprijed organizirati zaduženja, financijski okvir i
sve ostalo što je potrebno kako bi se smanjila mogućnost širenja virusa, a samim time i novih ljudskih žrtava.
Nastavno na navedeno u nastavku dostavljamo prijedlog organizacije i sastav radnog tijela - KOORDINACIJE.

KOORDINACIJA je podijeljena u dvije razine te osobe zadužene za pravovaljano informiranje medija i javnosti.
1. RAZINA – strateško planiranje i upravljanje krizom
2. RAZINA – operativne radne skupine
+ GLASNOGOVORNIK
Vodstvo KOORDINACIJE čine: voditelj KOORDINACIJE, voditelj/koordinator 1. RAZINE, voditelj/koordinator 2.
RAZINE + GLASNOGOVORNIK.
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1. RAZINA – STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE KRIZOM

Sastoji se od predloženih članova gradskih i županijskih ureda, državnih institucija i predstavnika strukovnih
udruženja i institucija koji koordiniraju strateške odluke i upravljaju krizom. Grad Zagreb, Zagrebačka županija,
Republika Hrvatska te strukovna udruženja trebaju predložiti operativan tim stručnjaka koji će zajednički
koordinirati svim fazama sanacije posljedica.
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2. RAZINA – OPERATIVNE RADNE SKUPINE

Sastoji se od predloženih članova gradskih i županijskih ureda, državnih institucija i predstavnika strukovnih
udruženja i institucija koji koordiniraju operativne radne skupine. Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Republika
Hrvatska te strukovna udruženja trebaju predložiti operativan tim stručnjaka koji će zajednički koordinirati svim
fazama sanacije posljedica.

Operativna radna skupina može imati i posebne istraživačke i radne jedinice koje će odrađivati određene
specifične zadatke istraživanja, analiziranja, koordinacije na terenu i sl.
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3. GLASNOGOVORNIK RADNE SKUPINE – MEDIJSKA KOMUNIKACIJA I JAVNO INFORMIRANJE

Sastoji se od glasnogovornika te tima ljudi koji će biti zaduženi za izradu i uređivanje internetskih stranica te izradu
materijala koji će biti dostavljeni svim relevantnim medijima.

Na znanje:

-

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, kabinet@mgipu.hr
Ministarstvo kulture, kabinet@min-kulture.hr
Nacionalni stožer civilne zaštite, stozercz@mup.hr, policija@mup.hr
Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, sanja.jerkovic@zagreb.hr
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet,
dinko.bilic@zagreb.hr
Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, stipe.tutis@zagreb.hr
Ured za upravljanje u hitnim situacijama Grada Zagreba, uhs@zagreb.hr
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