
   
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

GRAD ZAGREB 

GRADSKA SKUPŠTINA 

Gradska koordinacija za ljudska 

prava 

 

KLASA: 024-01/22-005/124 

URBROJ: 251-16-04/006-22-2 

Zagreb, 17. svibnja 2022. 

 

 

                                      - članovima Gradske koordinacije za ljudska prava 

                                      - pozvanima na sjednicu Gradske koordinacije za ljudska prava 

 

Poštovani, 

 

za 9. sjednicu Gradske koordinacije za ljudska prava koja će se održati u ponedjeljak, 

23. svibnja 2022. s početkom u 12,00 sati u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 

5/I., u dvorani "B", 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. 

 

 

PREDSJEDNIK 

GRADSKE KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA 

 

Gordan Bosanac, 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 

9. SJEDNICE GRADSKE KOORDINACIJE ZA LJUDSKA PRAVA 

 

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 javnih potreba u predškolskom odgoju i 

obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2021., za 

razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i 

obrazovanju Grada Zagreba u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i 

obrazovanju Grada Zagreba za 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada 

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

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2021., 

za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Sportskog programa i Plana sredstava za sufinanciranje 

Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba s naslova SSGZ-a za 2021. 

godinu 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2021., 

za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja – Stanice Zagreb za 2021., za razdoblje siječanj - 

prosinac 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 korištenja sredstava od naknade za promjenu 

namjene poljoprivrednog zemljišta i sredstava raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Zagreba za 

2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja promicanja 

ljudskih prava u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja međugradske i 

međunarodne suradnje u 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. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja održive 

energetske politike te suzbijanja posljedica klimatskih promjena i prilagodbe tim 

promjenama, zaštite okoliša i održivog razvoja u 2021., za razdoblje siječanj - 

prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja programa i projekata iz područja 

udruga mladih ili udruga za mlade u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 



- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja zaštite zdravlja 

u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja branitelja iz 

Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida 

rata u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021.  

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja socijalnog i 

humanitarnog značenja u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja pružanja 

socijalnih usluga u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja prevencije 

neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 

2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja socijalnog i 

humanitarnog značenja za unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom u 

2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja zaštite životinja, 

poljoprivrede, šumarstva i lovstva u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa financiranja udruga iz područja sustava civilne 

zaštite u 2021., za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje promicanja ljudskih prava, za razdoblje siječanj - 

prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje sporta, za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova za područje kulture, za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područja održive energetske politike te suzbijanja posljedica 

klimatskih promjena i prilagodbe tim promjenama, za razdoblje siječanj - 

prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje zaštite okoliša i održivog razvoja, za razdoblje 

siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje udruga mladih ili udruga za mlade, za razdoblje 

siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje zaštite zdravlja, za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, 

boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata, za razdoblje siječanj - prosinac 

2021. 



- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje socijalne zaštite, za razdoblje siječanj - prosinac 

2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom, 

za razdoblje siječanj - prosinac 2021. 

- Izvješće o izvršenju Programa sufinanciranja provedbe projekata udruga 

ugovorenih iz programa Europske unije, fondova Europske unije i inozemnih 

fondova u 2021. za područje sustava civilne zaštite, za razdoblje siječanj - 

prosinac 2021. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

3.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Doma za djecu i 

odrasle-žrtve obiteljskog nasilja "Duga-Zagreb" 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

4.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Centra za 

pružanje usluga u zajednici "Savjetovalište Luka Ritz" 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

5.  Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2021. iz Zagrebačke strategije zaštite od 

nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

 


