
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA
Klub gradskih zastupnika "Neovisni za Hrvatsku"

Zagreb, 3 1 . kolovoz a 20IT"

PREDSJEDNIKU
GRADSKE SKUPŠTINE
GRADA ZAGREBA

Na temelju članka I07.a. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (SluŽbeni
glasnik Grada Zagreba 17109, 6113, 7lI4 i 2lI7), Klub gradskih zastupnika "Neovisni za
Hrvatsku" podnosi Prijedlog zaključka (u vezi s Prijedlogom zaključka o preimenovanju
trga).

PredlaŽe se Gradskoj skupštini daruzmottiPrijedlog te donese Zak|jučaku predloŽenom
tekstu.

Izvjestitelj u ime predlagatelja biti će dr' sc' Zlatko Hasanbegović' član Kluba gradskih
zastupnika "Neovisni za Hrvatsku".

PREDSJEDNIK KLUBA
''NEOVISNI ZA HRVATSKU''

dr. sc. Tomislav Jonjić



PRIJEDLOG

Na temelju članka 4l. točke 35. Statuta Grada Zagreba (SluŽbeni glasnik Grada Zagreba
23116), Gradska skupština Grada Zagreba, na 

- 
sjednici 20r7 , donijela je

ZAKLJUčAK

1. ZaduŽuje se Gradski ured za katastar i geodetske poslove da ploče s imenom Trga
maršala Tita nakon uklanjanja daruje Muzeju grada Zagreba, opatička 20, Zagreb, i
Hrvatskom povij esnom muzej u, Matoševa 9, Zagreb.

2' ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba'

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPšTINE

dr. sc. Andrija Mikulić



OBRAZLOZENJE

Odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova na 1. sjednici 21. srpnja 2017 . na temelju
prijedloga gradonačelnika Grada Zagreba i Kluba gradskih zastupnika ''Neovisni za Hrvatsku''
utvrdio je Prijedlog zaključka o preimenovanju Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske te
ga uputio na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Hrvatski povijesni muzej, Matoševa
9, Zagreb, dostavio je dopis Odboru za imenovanje naselja, ulica i trgova u kojem je iskazao
interes da Grad Zagteb nakon donošenja Zak|jučka o preimenovanju trga i uklanjanja ploče s
imenom Trga maršala Tita daruje navedene ploče Hrvatskom povijesnom muzeju i Muzeju
gradaZagrebakako bi ih uvrstili u svoje funduse.

Klub gradskih zastupnika "Neovisni za Hrvatsku'' pređIaže Gradskoj skupštini Grada
Zagreba darazmotri Prijedlog i donese Zaključak u predloženom tekstu.



HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

U Zagrebu,3l.08.20l7
Ur.br. 16-7ll17

ODBOR ZA IMENOVANJE NASELJA,
ULICA I TRGOVA GRADA ZAGREBA
Gradska skupština Grada Zagreba
Ulica sv. Ćirila i Metoda 5, 10000 Zagreb

Poštovani,

slijedom zaključka odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova Grada Zagreba od2l. srpnja 2017.
godine kojim je utvrđen prijedlog preimenovanja Trga maršala Tita u Trg Republike Hrvatske,
obavještavamo Vas o spremnosti Hrvatskog povijesnog muzeja da nakon prihvaćanja prijedloga
preimenovanja Trga od strane Gradske skupštine Grada Zagreba, natpisne table Trga maršala Tita
prihvati i uvrsti u svoj fundus.

Ujedno, smatramo da bi navedene natpisne table kao predmeti koji prezentiraju povijesna zbivanja i
procese na tlu Hrvatske sadržajno upotpunile fundus ne samo Hrvatskoga povijesnog muzeja, već i
Muzeja grada Zagreba kao gradske baštinske institucije, budući da isti po svome poslanju sabiru,
čuvaju, znanstveno i stručno obrađuju i komuniciraju materijalna svjedočanstva hrvatske povijesti
čime omogućuju buduću prezentaciju suvremenih pojavnosti i procesa.

S poštovanjem,

Matea
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