
   
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

GRAD ZAGREB 

GRADSKA SKUPŠTINA 

Odbor za socijalnu skrb 

 

KLASA: 021-05/20-03/140 

URBROJ: 251-01-03/008-20-1 

Zagreb, 15. svibnja 2020. 

 

POZIV 

 
na 28. sjednicu Odbora za socijalnu skrb koja će se održati  

 

u ponedjeljak, 25. svibnja 2020. s početkom u 9,00 sati, 

 

u Staroj gradskoj vijećnici, Ulica sv. Ćirila i Metoda 5/I., u dvorani "D". 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I  R E D 

 

1.  - Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2020. 
- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane 

i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba 

za 2020. 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 

2020. 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Zagreba za 2020. godinu 

- Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba za 2020. 
- Prijedlog izmjena Program radova na području prometa i komunalnog gospodarstva u Gradu Zagrebu 

u 2020. 

- Prijedlog izmjena i dopuna Program radova kapitalnih ulaganja u objekte za društvene 

djelatnosti u Gradu Zagrebu u 2020. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba i Sportski savez Grada Zagreba 

 

2.  Prijedlog zagrebačke strategije za unapređenje kvalitete života osoba starije 

životne dobi za razdoblje od 2020. do 2024. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

3.  Izvješće o provedbi mjera i aktivnosti za 2019. iz Zagrebačke strategije zaštite od 

nasilja u obitelji za razdoblje od 2018. do 2022. 

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba 

 

4.  Izvještaj o radu Zaklade "Zajednički put" za 2019. 

Predlagatelj: Upravitelj i Upravni odbor Zaklade "Zajednički put"  

 



 

 

Molim članove Odbora za socijalnu skrb da se odazovu pozivu, a ukoliko su spriječeni 

da to pravodobno jave na telefonski broj: 01/610-1925 ili na email adresu: 

jadranka.vranjkovic@zagreb.hr. 

 

 

PREDSJEDNIK  

ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB 

 

Stanko Kordić, dipl. pol., v.r. 

 

 

Napomena: 

- Materijal za točke od 1. do 4. prijedloga dnevnog reda primili ste uz poziv za 34. sjednicu 

Gradske skupštine Grada Zagreba sazvanu za utorak, 9. lipnja 2020. 


