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Stavak 4. mijenja se i glasi:
“Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.000,00 

kuna kaznit će se fi zička osoba koja počini prekršaj iz 
stavka l. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14., 
15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 
29., 30., 31., 32., 33., 34., 37., 38., 39., 40., 49., 50., 51.,52., 
53.,54., 55., 58., 60., 62, 63., 64. i 67. ovoga članka.”

Članak 18.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/19-01/397
URBROJ: 251-01-03-19-8
Zagreb, 11. prosinca 2019.

Predsjednik
Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.

**************
Na temelju članka 18. Zakona o grobljima (Narodne 

novine 19/98, 50/12 i 89/17) i članka 41. točke 2. Statuta 
Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 
2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada Zagreba, na 29. 
sjednici, 11. prosinca 2019., donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o grobljima

Članak 1.

U Odluci o grobljima (Službeni glasnik Grada Zagreba 
24/17) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

“Članak 5.a
Podružnica Gradska groblja može korisniku pravnoj 

ili fi zičkoj osobi na neodređeno vrijeme dodijeliti grobno 
mjesto na korištenje za ukop znamenite osobe koja je po-
sebno važna za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku.

Dodjelu grobnog mjesta iz stavka 1. ovoga članka 
predlaže gradonačelnik Grada Zagreba na inicijativu Po-
vjerenstva za dodjelu grobnog mjesta za ukop znamenite 
osobe (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo imenuje gradonačelnik Grada Zagreba i 
sastoji se od sedam članova, odnosno od po jednog pred-
stavnika gradskoga upravnog tijela nadležnog za kulturu, 
obrazovanje, sport, međugradsku i međunarodnu surad-
nju i promicanje ljudskih prava, zaštitu spomenika kultu-
re i prirode, zdravstvo i gospodarstvo.

Zadaća Povjerenstva je podnošenje inicijative grado-
načelniku Grada Zagreba za dodjelu grobnog mjesta na 
korištenje za ukop znamenite osobe.

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje iz 
stavka 1. ovoga članka plaća se iz proračuna Grada Za-
greba.

Za korištenje grobnog mjesta iz stavka 1. ovoga članka 
na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove odlu-
ke.”

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana 
objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

KLASA: 021-05/19-01/399
URBROJ: 251-01-03-19-7
Zagreb, 11. prosinca 2019.

Predsjednik
Gradske skupštine

prof. dr. sc. Drago Prgomet, v. r.

**************
Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o Gradu Za-

grebu (Narodne novine 62/01, 125/08, 36/09, 119/14 
i 98/19), članka 95. stavka 4. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) sa-
moupravi (Narodne novine 86/08, 61/11 i 4/18 - Uredba) 
i članka 117. stavka 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni 
glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska 
skupština Grada Zagreba, na 29. sjednici, 11. prosinca 
2019., donijela je

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o ustrojstvu i 

djelokrugu gradskih upravnih tijela

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu gradskih upravnih 
tijela (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/09, 22/09, 9/12, 
4/13, 6/13, 17/13, 24/13, 21/14, 26/14, 5/15 - pročišćeni 
tekst, 4/16, 23/16, 9/17, 17/17, 19/17, 2/19 i 18/19) u član-
ku 6. iza riječi: “informatiku i komunikacije,” dodaju se 
riječi: “zaštitu na radu, zaštitu osoba i imovine,”.

Članak 2.

U članku 7. riječi: “zaštitu na radu, zaštitu osoba i imo-
vine,” brišu se.

Članak 3.

U članku 7.c riječi: “nadzor zakonitosti statuta vijeća 
nacionalnih manjina Grada i ovjeru statuta koordinacije 
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,” brišu se.


