
   
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

GRAD ZAGREB 

GRADSKA SKUPŠTINA 

Odbor za gospodarski razvoj 

 

KLASA: 024-01/22-005/140 

URBROJ: 251-16-02/004-22-3 

Zagreb, 17. svibnja 2022. 

 

 

- članovima Odbora za gospodarski razvoj 

- pozvanima na sjednicu Odbora za 

gospodarski razvoj 

 

Poštovani, 

 

za 8. sjednicu Odbora za gospodarski razvoj koja će se održati u utorak, 24. svibnja 

2022. s početkom u 12,30 sati u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., u 

dvorani "C", predlažem dopunu prijedloga dnevnog reda novom točkom: 

 

 1.  Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2021. iz Zagrebačke strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. 

 

Ujedno vam dostavljam novi prijedlog dnevnog reda. 

 

 

PREDSJEDNICA 

ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 

 

dr. sc. Marijana Sumpor, v.r. 

 

Prilog: 

- novi prijedlog dnevnog reda 

 

Napomena: 

- za novu točku prijedloga dnevnog reda materijal možete pronaći na web stranici 

www.skupstina.zagreb.hr/ u izborniku "Sjednice Gradske skupštine" pod dnevnim redom 

radnog tijela. 

  



NOVI PRIJEDLOG DNEVNOG REDA 

8. SJEDNICE ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 

 

1.  Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2021. iz Zagrebačke strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

2.  Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Zagreba za 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova na području prometa i komunalnoga 

gospodarstva u Gradu Zagrebu za 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte za 

društvene djelatnosti i sanaciju i građenje objekata oštećenih u potresu u Gradu 

Zagrebu za 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja zaštite 

potrošača, promicanja poduzetništva i obrta, promocije inovatorstva na 

hrvatskom i međunarodnom tržištu i razvoja turizma u 2021., za razdoblje 

siječanj - prosinac 2021. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

3.  Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba za razdoblje 2022. - 2024. 

godine 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

4.  Prijedlog zaključka (podaci o primanjima predsjednika i članova uprava, 

direktora trgovačkih društava i ravnatelja ustanova te o zaposlenicima 

trgovačkih društava i ustanova u kojima Grad Zagreb ima poslovne udjele, u 

podružnicama Zagrebačkog holdinga d.o.o. te trgovačkim društvima i ustanovi u 

kojima Zagrebački holding d.o.o. ima poslovne udjele) 

Predlagatelj: Klub gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a 

 

 


