
 Na temelju članka 60. stavka 1. točke 1. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 

2/18, 23/18 i 3/20) i članka 114. stavka 3. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada 

Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispr., 2/17,  9/17 - pročišćeni tekst, 13/18, 20/18-ispr. i 2/19), gradonačelnik Grada 

Zagreba, 17. lipnja 2020., donosi 

 

 

Z A K LJ U Č A K  

o izmjeni Prijedloga zaključka o prodaji poslovnog udjela Grada Zagreba 

u trgovačkom društvu Agencija za podršku informacijskim sustavima 

i informacijskim tehnologijama društva s ograničenom odgovornošću – APIS IT d.o.o. 

javnim prikupljanjem obvezujućih ponuda 

 

 

1. Gradonačelnik Grada Zagreba utvrdio je 14. svibnja 2020. Prijedlog zaključka o prodaji poslovnog udjela Grada 

Zagreba u trgovačkom društvu Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama 

društva s ograničenom odgovornošću – APIS IT d.o.o. 

javnim prikupljanjem obvezujućih ponuda (u daljnjem tekstu: Prijedlog zaključka), te ga uputio Gradskoj skupštini 

Grada Zagreba na razmatranje i donošenje. 

 

2. Gradonačelnik Grada Zagreba utvrđuje sljedeću izmjenu Prijedloga zaključka: 

 

Točka 2. mijenja se i glasi:  

„ Početna cijena poslovnog udjela Grada Zagreba iz točke 1. ovog zaključka iznosi 405.928.800,00 kuna.“. 

 

3. U tekstu Javnog poziva za prikupljanje obvezujućih ponuda za kupnju poslovnog udjela Grada Zagreba u 

trgovačkom društvu Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društva s 

ograničenom odgovornošću – APIS IT d.o.o. u točki III. riječi: „284.200.000,00 (slovima: 

dvjestoosamdesetčetirimilijunadvjestotisućakuna)“ zamjenjuju se riječima: „405.928.800,00 kuna (slovima: 

četiristopetmilijunadevetstodvadestosamtisućaiosamstokuna)“. 

 

 

4. Gradonačelnik Grada Zagreba predlaže Gradskoj skupštini Grada Zagreba da razmotri Prijedlog zaključka i 

donese Zaključak o prodaji poslovnog udjela Grada Zagreba u trgovačkom društvu Agencija za podršku 

informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama društva s ograničenom odgovornošću – APIS IT d.o.o. 

javnim prikupljanjem obvezujućih ponuda s izmjenom iz točke 2. ovog zaključka, koja postaje sastavnim dijelom 

Prijedloga zaključka. 

 

KLASA: 024-02/20-04/1 

URBROJ: 251-03-02-20-23 

Zagreb, 17. 6. 2020. 

        GRADONAČELNIK 

        GRADA ZAGREBA 

 

        Milan Bandić, dipl. politolog, v.r. 

 


