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Zagreb, 4. sijednja 2019.

MINISTARSTVO RADA I
MIROVINSKOG SUSTAVA
Samostalna sluZba za socijalno partnerstvo
partnerstvo@mrms.hr

IZVJESCE O RADU GOSPODARSKO.SOCIJALNOG VIJEEA U GRADU
ZAGREBU U 2018. GODINI

Predsjednik: Igor Skrgati6

Potpredsjednici: Olivera Maji6 i Darko Kleinberger

S alni ert I ovr tct u rsko-so alnom

Tajnica: Ivana Grepo Galo5i6
Zamjenica tajnice : Meri Markod

Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeia u Gradu Zagrebu, sklopljen je
27. prosinca 2017 . izmedu Grada Zagreba, Hrvatske udruge poslodavaca, Nezavisnih
hrvatskih sindikata, Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Matice Hrvatskih
sindikata i Hrvatske udruge radnidkih sindikata.

Gospodarsko-socijalno vijede je,u2018., odrZalo dvanaest sjednica, a raspravljalo se
i zakljudivalo o temama od interesazasyatri socijalnapartnera.
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KONSTITUIRAJUCA SJEDNICA GSV-a
odrLana je22. sljednja2018. sa sljede6im dnevnim redom:

1. Dono5enje zakljudka o redosljedu rotacije potpisnika Sporazuma o osnivanju
GSV-a u Gradu Zagreba na mjestu predsjednika i dopredsjednika;

2. Imenovanje predsjednika i dva dopredsjednika GSV-a;

3. Dono5enje Poslovnika o radu GSV-a i njegovih radnih tijela;

4. Imenovanje tajnika i zamjenika tajnika GSV-a;

5. Razrje5enje i imenovanje tajnika i zamjenika tajnika Ureda zamirenje;

6. Dono5enje Programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeda za2018.;

7. Ostalo

Ad 1.

Zakljudkom je utvrdeno da se predsjednik i dopredsjednici Gospodarsko-socijalnog
vijeia u Gradu Zagrebu imenuju se na vrijeme od godinu dana i to na nadin da
Hrvatska udruga poslodavaca odreduje predsjednika, a Grad Zagreb i udruga
sindikata odreduju dopredsjednike. U slijedeiem mandatu Grad Zagreb odreduje
predsjednika, a Hrvatska udruga poslodavaca i udruga sindikata odreduju
dopredsjednike. U treioj godini mandata udruga sindikata odreduje predsjednika, a

Hrvatska udruga poslodavaca i Grad Zagreb odreduju dopredsjednike i dalje tim
redom naizmjenice.
Nakon glasanja Gospodarsko-socijalno vijeie u Gradu Zagrebu jednoglasno je
donijelo Zakljudak o redoslijedu rotacije potpisnika Sporazuma o osnivanju
Gospodarsko-socijalnog vijeia u Gradu Zagrebu na mjestu predsjednika i
dopredsjednika.

Ad 2.
Odlukom se za predsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeda u Gradu Zagrebu imenuje
gosp. Igor Skrgatid (Hrvatska udruga poslodavaca) te za dopredsjednike gda Olivera
Majii (Grad Zagreb) i gosp. Darko Kleinberger (udruga sindikata).
Nakon glasanja Gospodarsko-socijalno vijede u Gradu Zagrebu, jednoglasno je
donijelo Odluku o imenovanju predsjednika i dopredsjednika Gospodarsko-
socijalnog vijeia u Gradu Zagrebt

Ad 3.

Nakon glasanja Gospodarsko-socijalno vijede u Gradu Zagrebt jednoglasno je
donijelo Zakljudak o donoSenju Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vije6a i
njegovih radnih tijela koji je sastavni dio ovog zapisnika.

Ad 4.
Odlukom se za tajnika Gospodarsko-socijalnog vije6a u Gradu Zagrebu imenuje Ivana
Grepo Galo5ii te za zamjenika tajnika Gospodarsko-socijalnog vijeda u Gradu
Zagrebu Meri Markod.

Nakon glasanja Gospodarsko-socijalno vijeie u Gradu Zagrebu jednoglasno je
donijelo Odluku o o imenovanju tajnika i zamjenika tajnika Gospodarsko-socijalnog
vijeda u Gradu Zagrebu

Ad 5.
Odlukom se Miroslav Horvat razrje5uje duZnosti tajnika Ureda za mirenje pri
Gospodarsko-socijalnom vijeiu u Gradu Zagrebu. Aleksander Stanetti se razrje5uje
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duZnosti zamjenika tajnika Ureda za mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeiu u
Gradu Zagrebu.
Ljerka Katu5i6 Horvati6 imenuje se za tajnicu Ureda za mirenje pri Gospodarsko-
socijalnom vijeiu u Gradu Zagrebu te se Sofija Barbir za zamjenicu tajnice Ureda za
mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeiu u Gradu Zagrebu.

Nakon glasanja Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebu jednoglasno je
donijelo Odluku o razrje5enju i imenovanju tajnika i zamjenika tajnika Ureda za
mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijedu u Gradu Zagrebu.

Ad 6.
Nakon glasanja Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebu jednoglasno je
donijelo Zakljudak o dono5enju Programa rada Gospodarsko-socijalnog vijeca za
2018. s napomenom da se Program rada moLe nadopunjavati tijekom sljedeiih
sjednica.

Ad 7.

Sljededa sjednica Gospodarsko-socijalno vijede u Gradu Zagrebu odrlat 6e se 26.
veljade 2018.

Tema sjednice 6e biti: zapo5ljavanje odnosno predstavljanje mjera aktivne politike
zapo5ljavanja kao dijela javne politike socijalnih partnera. Izvje56e o navedenoj temi
6e pripremiti Hrvatski zavod zazapoiljavanje, Regionalni ured Zagreb.

2. SJEDNICA GSV-a
odrZana je 26. velja& 2018. sa sljede6im dnevnim redom:

l. Verifikacja zapisnika s konstituiraju6e sjednice od 22. sijehja 2018.

2. Zapolljavanje - predstavljanje novih mjera aktivne politike zapo5ljavanja kao dijela
javne politike socijalnih partnera (Izvjestitelj: Hrvatski zavod za zapoiljavanje-
Re gionalni ur ed Zagr eb)

3. Utvrdivanje dnevnog rcdaza sljede6u sjednicu

4. Ostalo

Ad 1.

Nakon glasanja, Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebt je jednoglasno
prihvatilo zapisnik s prethodne sjednice s navedenom izmjenom.
Ad 2.
Uvodno izlaganje je dala Marija Halii, v.d. predstojnica Regionalnog ureda Zagreb
Hrvatsko g zav o da za zap oiljavanj e.

Zakljuiak
Gospodarsko-socijalno vijeie u Gradu Zagrebu je jednoglasno primilo na znanje
izvj e56e o d Hrvatsko g zavoda za zap oiljavanj e-Re gi onalno g ureda zagr eb.
Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebu podrLava Mjere aktivne politike
zapoSljavanja.

Ad 3.

Zakljutak
Gospodarsko-socijalno vijede u Gradu Zagrebu je jednoglasno utvrdilo dnevni red
sljedede sjednice koja ie se odrZati 26. oLujka20lB. s podetkom u 13,00 sati:

J



i

1. Verifikacja zapisnika sa 2. sjednice od26. veljade 2018.

2. Osnivanje radnih tijela GSV-a (prijedlozi socijalnih partnera)

3. Planiranje i izgradnja elektro-komunikacijske infrastrukture (EKI) na

podrudju Grada Zagreba (Izvjestitelj: Grad Zagreb)

4. Utvrdivanje dnevnog reda za sljede6u sjednicu

5. Ostalo
Sjednice Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebu, ubuduie ie se odrZavati
posljednji ponedjeljak u mjesecu s podetkom u 13,00 sati.

3. SJEDNICA GSV-a

odrZana je 26. oLujka2Ol8. sa sljededim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnikasa2. sjednice od26. veljade 2018.

2. Osnivanje radnih tijela GSV-a (prijedlozi socijalnih partnera)

3. Planiranj e i izgradnja elektro-komunikacijske infrastrukture (EKI) na podrudju

Grada Zagreba (Izvjestitelj: Grad Zagreb)

4. Utvrdivanje dnevnog reda za sljede6u sjednicu GSV-a

5. Razno

Ad 1.

Gospodarsko-socijalno vijeie u Gradu Zagrebu jednoglasno je prihvatilo zapisnik sa

2. sjednice odrZane 26. velja(,e 2018.
Ad 2.
Gospodarsko-socijalno vijeie u Gradu Zagrebu jednoglasno je prihvatilo prijedlog
predsjednika g. Skrgatita da se predmetna todka dnevnog reda razmatra na sljedeioj
sjednici do kada ie socijalni partneri pripremiti svoje prijedloge za osnivanje
povjerenstava.
Ad 3.
Uvodno izlaganjeje dao g. Ivica Rovis ravnatelj Zavoda za prostorno uredenje Grada

Zagreba.
U daljnoj raspravi su sudjelovali: g. Zoran Aramba5i6 i g. Ivica Rovis.

G. ArambaSii predlaZe osnivanje radnog tijela koje bi razmatralo navedenu

problematiku, a g. Rovis navodi kako postoji radna skupina u okviru Zavoda,

medutim ukoliko se ukaZe potreba ista moZe biti osnovana.

Ad 4.
Zakljuiak

1. Tematska sjednica Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebu na temu:

Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba, odrLat 6e se u ponedjeljak 9.

travnja 2018.
2. Gospodarsko-socijalno vijeie u Gradu Zagrebuje jednoglasno utvrdilo dnevni

red sljedede sjednice koja ie se odrZati 30. travnja 2018. s podetkom u 13,00

sati:
1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice od26. oZujka 2018.

2. Osnivanje radnih tijela GSV-a (prijedlozi socijalnih partnera)

3. Rezultati poslovanja trgovadkih druStava u vlasni5tvu Grada Zagreba (ih

projekcije) i Planovi poslovanja za2018. (Izvjestitelj: Grad Zagreb,

Zagrebadki holding d.o.o.)

4



4. Utvrdivanje dnevnog redaza sljede6u sjednicu GSV-a
5. Razno

4. (tematska) SJEDNICA GSV-a

odrLana je 9. travnja 2018. sa sljede6im dnevnim redom:
Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba (Izvjestitelj: Grad Zagreb)

Adl
Prezentiran je prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba koji ie biti
uvr5ten u dnevni red na Gradskoj skup5tini Grada Zagreba26. travnja 2018.
Gospodarsko-socijalno vijeie u Gradu Zagrebt je upoznato s prijedlogom Plana
gospodarenj a otpadom Grada Zagr eba.

5. SJEDNICA GSV-a

odrlana je 14. svibnja 2018, sa sljedeiim dnevnim redom:
1. Verifikacja zapisnika sa 3. sjednice od26. veljade 2018. i zapisnika sa 4.

sjednice od 9. travnja 2018.

2. Osnivanje radnih tijela GSV-a (prijedlozi socijalnih partnera)

3. Rezultati poslovanja trgovadkih druStava u vlasni5tvu Grada Zagrebau2017.

(ili projekcije) i Planovi poslovanjaza20T8. (Izvjestitelj: Grad Zagreb,Zagreba(ki

holding d.o.o.)

4. Utvrdivanje dnevnog redaza sljedeiu sjednicu

5. Razno

Ad 1.

Gospodarsko-socijalno vijeie u Gradu Zagrebujednoglasno je prihvatilo zapisnik sa
3. sjednice od26. veljade 2018. i zapisnik sa 4. sjednice od 9. travnja 2018.

Ad 2.
Zakljutak
1. Gospodarsko socijalno vije6e u Gradu Zagrebu jednoglasno osniva sljedeia

povjerenstva: Povjerenstvo za porezni sustav, proradun, javne djelatnosti,
zapoSljavanje i socijalnu politiku, Povjerenstvo za gospodarstvo i Povjerenstvo za
unapredivanje za5tite na radu.

2. Na sljedeioj sjednici socijalni partneri ie predloZiti dlanove povjerenstava iz todke
1. ovog zakljudka.

Ad 3.
Uvodnu rijed je dala predsjednica Uprave Zagrebadkog holdinga d.o.o. gda Ana Stojii
Deban,_a rczultate poslovanja u 2017 . i planove za 2018. je prezentirala gda Dralena
StoSii Sari6 iz Zagrebadkog holdinga d.o.o.
Zakljuiak:
L Gospodarsko socijalno vijede u Gradu Zagrebu je informirano o rezultatima

poslovanja trgovadkih dru5tava u vlasni5tvu Grada Zagreba.
2. PredlaZe se osnivanje radnog tijela koje 6e se baviti s problematikom

sistematizacije u ZGH-u.
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3. Eventualno postoji izdvojeno mi5ljenje gosp. Jeli6a u vezi zapo5ljavanja preko
agencija za privremeno i povremeno zapo5ljavanje, primjedba 6e se unijeti u
zapisnik kao izdvojeno mi5ljenje.

Ad 4.

Zakljuiak
1. Gospodarsko-socijalno vijede u Gradu Zagrebu je jednoglasno utvrdilo termin

odrZavanja sljede6e sjednice i to utorak,29. svibnja 2018. u 13,00 sati sa

sljede6im Dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice od 14. svibnja 2018.

2. Tema iz Programarada koja 6e se naknadno utvrditi

3. Imenovanje dlanovalzamjena dlanova radnih tijela GSV-a

4. Utvrdivanje dnevnog redaza sljededu sjednicu GSV-a

5. Razno

2. Izradit 6e se izmjene Poslovnika o radu GSV-a i njegovih radnih tijela u smislu da

se sjednice GSV-a odrZavaju posljednji utorak u mjesecu.

6. SJEDNICA GSV-a
odrZana je 29. svibnja 2018. sa sljede6im dnevnim redom:
l. Verifikacja zapisnika sa 5. sjednice od 14. svibnja 2018.
2. Socijalni dijalog u podrudju zaltite na radu (Izvjestitelj: Zavod za unapredivanje

zaitite na radu)
3. Imenovanje dlanova/zamjena dlanova radnih tijela GSV-a (prijedlozi

socijalnih partnera)
- Povjerenstvo za porezni sustav, proradun, javne djelatnosti, zapo5ljavanje
i socijalnu politiku

- Povjerenstvo za gospodarstvo
- Povjerenstvo za unapredivanje za5tite na radu

4. Utvrdivanje dnevnog reda za sljede6u sjednicu
5. Razno

Ad 1.

Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebujednoglasno je prihvatilo zapisnik sa

5. sjednice od 14. svibnja 2018.
Ad 2.
Uvodno predavanje odnosno prezentaciju je odrZao gosp. Vitomir Begovi6, ravnatelj

Zavoda za unapredivanje zaitite na radu.

Zakljuiak:
1. Gospodarsko socijalno vijeie u Gradu Zagrebuje informirano o temi: Socijalni

dijalog u podrudju zaltrte na radu.

2. Prezentacije s danaSnje sjednice bit 6e dostavljene emailom.

Ad 3.
Zakljuiak
Na sljedeioj sjednici socijalni partneri 6e predloZiti dlanove sljede6ih povjerenstava:

Povjerenstvo za porezni sustav, proradun, javne djelatnosti, zapo5ljavanje i socijalnu

politiku, Povjerenstvo za gospodarstvo i Povjerenstvo za unapredivanje za5tite na

radu.
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Ad 4.
Zakljuiak
Gospodarsko-socijalno vijede u Gradu Zagrebu je jednoglasno utvrdilo Dnevni red
sljedede sjednice:

a. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice od29. svibnja 2018.
b. Tema iz Programarada koja 6e se naknadno utvrditi
c. Imenovanje dlanovalzamjena dlanova radnih tijela GSV-a
d. Utvrdivanje dnevnog redaza sljedeiu sjednicu GSV-a
e. Razno

Ad 5. Razno
Zakljuiak
Predstavnici Grada Zagreba, Zagrebadkog holdinga i sindikata, u narednih 10-15
dana, odrLat ce radni sastanak na temu postupci javne nabave u Zagrebadkom
holdingu.

7. SJEDNICA GSV-a
odrLana je 2. srpnja 2018 . sa sljede6im dnevnim redom:

l. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice od29. svibnja 2018.

2. Politika Grada Zagreba prema gradanima starije Zivotne dobi i Dohodovni cenzus
pri kori5tenj u socij alnih prava gr adana iz nadleLnosti Grada Zagreba (Izvj estitelj :

Grad Zagreb, Gradski ured za socijalnu zaStitu i osobe s invaliditetom)
3. Imenovanje dlanova/zamjena dlanova radnih tijela GSV-a

- Povjerenstvo zaporezni sustav, proradun, javne djelatnosti, zapo5ljavanje i
socijalnu politiku

- Povjerenstvo za gospodarstvo
- Povjerenstvo za unapredivanje zaStite na radu

4. Osnivanje radnog tijela GSV-a koje 6e se baviti s problematikom sistematizacije u
ZGH-u

5. Utvrdivanje dnevnog redaza sljededu sjednicu GSV-a
6. Razno

Ad 1.

Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebujednoglasno je prihvatilo zapisnik sa
6. sjednice od29. svibnja 2018.

Ad 2.

Uvodno predavanje odnosno prezentaciju je odrZala gda Iva Prpi6 iz Gradskog ureda
za socijalnu za5titu i osobe s invaliditetom.
Zakljuiak:
Gospodarsko socijalno vijeie u Gradu Zagrebuje informirano o temama: Politika
Grada Zagreba prema gradanima starije Zivotne dobi i Dohodovni cenzus pri
kori5tenj u socij alnih prava gr adana iz nadleLnosti Grada Zagreba.
Ad 3.
Zakljuiak
Imenovanje dlanova/zamjena dlanova radnih tijela Gospodarsko-socijalnog vijeda u
Gradu Zagrebu se odgada za sljededu sjednicu.
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Ad 4.

Zakljuiak:
Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebu 6e od Zagrebalkog holdinga d.o.o.,
Zagrebadkog elektridnog tramvaja d.o.o. i Zagrebadkog Velesajma d.o.o - traLiti
izvje5ie o sistematizacijr radnih mjesta.

Ad 5.
Zakljuiak
Sljede6a sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeia u Gradu Zagebu je planirana za

utorak,4. rujna 2018. u 13,00 sati.

8. SJEDNICA GSV-a
odrLana je 4. rujna 2018 sa sljede6im dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice od2. srpnja 2018.

2. Informacija o kori5tenju sredstava iz Europskih fondova

3. Utvrdivanje dnevnog reda za sljede6u sjednicu GSV-a

4. Razno

Ad 1.

Gospodarsko-socijalno vijede u Gradu Zagrebu,jednoglasno je prihvatilo zapisnik sa

7. sjednice od 2. srpnja 2018.

Ad 2.
rJ vezi s todkom dnevnog reda, uvodno predavanje u formi prezentacije izvje1(,a

odrLala je g<Ia Mirjana Zubak, prodelnica Ureda za programe i projekte Europske
unije.
Zakljuiak:
Gospodarsko socijalno vijede u Gradu Zagrebu je informirano o temi kori5tenja
sredstava iz Europskih fondova i prihvada prezentirano izvje56e; Grad Zagreb -
kori5tenje sredstava iz Europskih fondova ( Razdoblje l. srpnja 2013. do 30. kolovoza 2018.)

Ad 3.
Zakljuiak
Dnevni red sljede6e sjednice Gospodarsko-socijalnog vije6a u Gradu Zagrebu, utvrditi
6e se do kraja tjedna (04.09 - 07.09.2018.).

Ad 4.

Zakljuiak:
l. PrcdlaLe se organizacija sastanaka sa predstavnicima ZGH i predstavnika svih

socijalnih partnera vezano za proces sistematizacije u ZGH
2. Sljededa sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeia u Gradu Zagebu, planirana ie za

utorak, 02. listopada20l8. u 13,00 sati.

9. SJEDNICA GSV-a
odrZana je 2. listopada 2018 sa sljede6im dnevnim redom

1. Verifikacija zapisnika sa 8. sjednice od 4. rujna 2018.

2. Analizakapitalnih projekata Grada Zagreba

3. Utvrdivanje dnevnog redaza sljedeiu sjednicu GSV-a

4. Razno
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Ad l.
Gospodarsko-socijalno vije6e u Gradu Zagrebu,jednoglasno je prihvatilo zapisnik sa

8. sjednice od 4. rujna 2018.

Ad 2.
U vezi s todkom dnevnog reda, predavanje u formi prezentacije odrLalaje gda Sonja
Sodivica, voditeljica Odjela zaruzvojnu strategiju Grada Zagreba pri Gradskom uredu
za strategijsko planiranje i razvoj Grada. Predstavila je sljedede projekte: Blok Badel,
Gredelj, Zagrebaiki velesajam, Sveuiiliina bolnica Blato, ProGlreg i Aktivnosti na
Savi.

Zakljuiak:
1. Gospodarsko socijalno vijede u Gradu Zagrebu je informirano o temi Analiza

kapitalnih projekata Grada Zagreba (Prezentacija za 9. sjednicu Gospodarsko -
socijalnog vijeda, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj
Grada_rujan_2018.)

2. Gradski ured za Strategijsko planiranj e i razvoj Grada, dostavit 6e pisano izvje5ie
o projektu Plavo - zelene Sesvete sa recentnim informacijama na traZenle
gospodina Dralena Jovi6a, dlana GSV-a.

3. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, dostaviti 6e pisano
oditovanje u vezi projekta Grad na Savi (moguinost provedbe projekta bez
rzgradnje hidroelektrana) na traLenje gospodina Darka Kleinbergera
(dopredsjednika GSV-a).

Ad 3.
Zakljuiak
Dnevni red sljedeie sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeda u Gradu Zagrebu, utvrditi
6e naknado, predsjednik s dopredsjednicima.

Ad 4.

Zakljuiak:
PredlaZe se organizacija sastanaka sa predstavnicima ZGH i predstavnika svih
socijalnih partnera vezano za proces sistematizacije u ZGH.

10. SJEDNICA GSV-a
odrLana je 6. studenoga20l8. sa sljededim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 9. sjednice od2.listopada 2018.

2. Utvrdivanje dnevnog reda

3. Dopuna todke 9. sjednice: Analiza kapitalnih projekata Grada Zagreba

4. Gradske odluke koje utjedu na troSkove komunalne infrastrukture
5. Utvrdivanje dnevnog redaza sljede6u sjednicu GSV-a
6. Razno

Ad 1.

Igor Skrgatid (predsjednik GSV-a) dao je na glasovanje zapisnik sa 9. Sjednice GSV-
a od 2.listopada2018, te konstatirao kako je zapisnik jednoglasno prihvaden.

Ad 2.
Igor Skrgati6 (predsjednik GSV-a), predloZio je dnevni red 10. sjednice GSV-a te
konstatirao kako je isti jednoglasno prihvaien.
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Ad 3.

[Ir Smgati6 (predsjednik GSV-a), prepustio je rijed izvjestitelju gdi Sanji Jerkovi6,
prodelnici Gradskog ureda za strategijsko planiranj e i razvoj Grada.
Sukladno zakljudku s prethodne sjednice gosp. Matija Vuger je dodatno predstavio
projekt Zeleno-plave Sesvete i ProgiReg program, a gda Sanja Jerkovi6 i gda Ana
Magdid projekt Zagreb na Savi. Raspravljalo se i o projektima Gradska knjiZnica,
Paromlin i Aktivnosti na Savi.

Ad 4.

Igor Skrgati6 (predsjednik GSV-a), otvorio je predmetnu todku dnevnog reda te
zamolio izvjestitelja gospodina SaSu Rakiia da preuzme rijed i da uvodno izlaganje.

Gospodin SaSa Raki6, pozdravio je nazodne i odrZao izlaganje.

Zakljuiak:
Gospodarsko socijalno vijede u Gradu Zagrebt je informirano o temi: Gradske
odluke koje utjedu na troSkove komunalne infrastrukture.

Ad 5.

Zakljuiak:
Gospodarsko-socijalno je jednoglasno utvrdilo todku dnevnog reda za sljede6u
sjednicu koja 6e se odrZati 4. prosinca 2019. Proradun grada Zagrebaza20l9.

Ad 6.

Igor Skrgatii (predsjednik GSV-a) je otvorio todku Razno temom: Sistematizacija u
ZGH.
Zakljuiak:
Tematska sjednica GSV-a 6e se odrZati 27. studenoga2}l9.
Radni naziv teme sjednice je: Sistematizacija u trgovadkim druStvima u vlasni5tvu
Grada Zagreba.
Clanovi GSV-a 6e po primitku prijedloga zapisnika dostaviti otvorena pitanja u vezi
tematske sjednice i prijedlog osoba koje bi na istoj trebale sudjelovati.

11. (tematska) SJEDNICA GSV-a
odrLana je 26. studenoga20l8., sa sljededim dnevnim redom:
Sistematizacija u trgovadkim dru5tvima u vlasni5tvu Grada Zagreba.
Zapisnik sa sjednice jo5 nije verificiran.

12. SJEDNICA GSV-a
odrZana je 4. prosinca 2018. sa sljededim dnevnim redom:

l. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice od 6. studenoga 2018.

2. Utvrdivanje dnevnog reda

3. Proradun Grada Zagreba za20l9.
4. Utvrdivanje dnevnog redaza sljededu sjednicu GSV-a

5. Razno
Zapisnik sa sjednice joS nije verificiran.

PREDSJEDNIK

S po5tovanjem
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