
Z A P I S N I K 
 

sa 1. sjednice Gospodarskog vijeća Grada Labina, održane 18. listopada 2016. godine u 
prostorijama Grada Labina, Titov  trg 11, sa početkom u 13,00 sati. 
 
PRISUTNI članovi Gospodarskog vijeća: Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada 
Labina, Kristian Krpan, direktor pogona MCZ d.o.o. Labin, Dorijan Rajković, direktor ITV 
Murexin, Sandi Sinožić, direktor operacija za destinaciju Rabac Valamar Riviere, Antonio 
Mohorović, direktor tvrtke Euroexport, Dolores Jenkel, vlasnica Obrta Merania, Silvano 
Vlačić, direktor tvrtke Hena, Tea Golja predstavnica Ekonomskog fakulteta Pula,  
 
ODSUTNI članovi Gospodarskog vijeća: Tulio Demetlika, Gradonačelnik Grada Labina, 
Daniela Gobo, predstavnica tvrtke Danieli Systec, Alberto Fasolo, voditelj pogona tvrtke 
Carel Adriatic i Alan Šišinački, Holcim Hrvatska. 
 
OSTALI prisutni: Eni Modrušan, zamjenica Grtadonačelnika Grada Labina, Jasmina 
Milanović Ružić, pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradskog vijeća, 
Robert Mohorović, stručni suradnik za EU projekte, Vesna Blažina Hatić, Savjetnica za 
protokol gradonačelnika. 
 
Eni Modrušan zamjenica Gradonačelnika Grada Labina, pozdravlja sve prisutne, ispričava se 
radi odsutnosti Gradonačelnika Grada Labina, Tulia Demetlike koji zbog obveza kao saborski 
zastupnik nije bio u mogućnosti prisustvovati ovoj sjednici Gospodarskog vijeća Grada 
Labina i otvara 1. sjednicu Gospodarskog vijeća Grada Labina sa predloženim dnevnim 
redom. 
 
Kristian Krpan smatra da je neprihvatljivo da Gradonačelnik Grada Labina kao predsjednik 
Gospodarskog vijeća nije prisutan na sjednici i predlaže odgodu sjednice za neki drugi 
datum. 
 
Antonio Mohorović uvažavajući stav gosp. Krpana ne slaže se s odgodom sjednice i 
predlaže da se ona održi u ovakvom sastavu jer je i Poslovnikom o radu Gospodarskog 
vijeća Grada Labina propisana mogućnost da u slučaju spriječenosti ili odsutnosti 
predsjednika Gospodarskog vijeća, sjednicu vodi zamjenik Gradonačelnika kojeg on za to 
ovlasti ili član Gospodarskog vijeća po ovlaštenju predsjednika. Kaže da smatra da ipak 
zajednički mogu raspraviti i doći do nekih rješenja za probleme sa kojima se 
gospodarstvenici susreću. 
 
Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Labina pridružuje se sjednici Gospodarskog 
vijeća uz kašnjenje od 10-tak minuta zbog neodgodivih iznenadnih aktivnosti u tvrtki, a Eni 
Modrušan, zamjenica Gradonačelnika Grada Labina napušta sjednicu Gospodarskog vijeća. 
 
Sjednica Gospodarskog vijeća se nastavlja.  
 
Dnevni red jednoglasno prihvaćen. 
 
AD. 1.  
 
Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Labina prelazi na prvu točku dnevnog reda 
„Uvodna riječ Gradonačelnika Grada Labina i upoznavanje članova Gospodarskog vijeća sa 

zadacima vezanim uz provedbu i organizaciju postupka certifikacije gradova i općina s 
povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Europi, sukladno sklopljenom Ugovoru 
Grada Labina s Centrom za lokalni ekonomski razvoj, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci d.o.o. od 12. veljače 2016. godine, o provođenju postupka certifikacije gradova i 

općina s povoljnim poslovnim okruženjem“.  



 
Zoran Rajković prezentacijom o Programu certifikacije povoljnog poslovnog okruženja (BFC) 
upoznaje prisutne o procesu koji provodi Grad Labin, a koji promovira određene standarde i 
omogućava ocjenu kvalitete usluga i informacija koje lokalne samouprave pružaju 
poduzetnicima i građanima. Obrazlaže neke od ciljeva kao što su jačanje kapaciteta gradova 
i općina za privlačenje investicija i podršku lokalnom gospodarstvu, osiguravanje stabilnog i 
mjerljivog poslovnog okruženja, utvrđivanje primjera najbolje prakse, „Korak po korak“ vodič 
do daljnjih poboljšanja, izgradnja svijesti poduzetnika o mogućnostima i potencijalima koji 
postoje u gradovima i općinama, definiranje jedinstvenog i standardiziranog pristupa novim, 
kao i postojećim poduzećima, uvođenje inovacija u načinu promocije lokalnih potencijala, 
pronalaženje konkretnih rješenja za poboljšanje poslovne klime.  
 
Tea Golja otvara pitanje postojanja informatičkog sustava (software-a) za prikupljanje i 
obradu podataka o poduzetnicima u Gradu Labinu. 
 
Zoran Rajković napominje kako Grad Labin ne posjeduje takav sustav međutim ide se u tom 
smjeru i jedan od sljedećih koraka je nabava takvog informatičkog sustava. 
 
Antonio Mohorović smatra da takav sustav nikad ne može izvući točne i ažurirane podatke 
već će se to učiniti jedino direktnim kontaktom gradske uprave s poslodavcima.  
 
Kristian Krpan smatra da je problem korektnosti podataka što radna snaga u tvrtkama u 
Labinu nije samo iz Labina već cijele Labinštine i šire te da je na primjeru Grada Rijeke 
vidljivo da se korektnost podataka postigla formiranjem aglomeracije i na taj način su podaci i 
statistike točnije i konciznije obrađene. 
 
Zoran Rajković zahvaljuje svima na prijedlozima. 
 
Članovi Gospodarskog vijeća primili su na znanje informaciju o Programu certifikacije 
povoljnog poslovnog okruženja (BFC). 
 
AD. 2.  
 
Zoran Rajković, zamjenik Gradonačelnika Grada Labina prelazi na drugu točku dnevnog 
reda „Rasprava i detektiranje problema s kojima se susreću gospodarstvenici u Gradu 
Labinu vezano za manjak radne snage, te predlaganje mogućih rješenja“.  
 
Kristian Krpan, direktor pogona MCZ d.o.o. Labin, ispred tvrtke MCZ d.o.o. Labin te tvrtki iz 
Poduzetničke zone Vinež, Carel Adriatic i Bibetech, obrazlaže situaciju s otvaranjem velikog 
broja radnih mjesta u sljedećih 12-24 mjeseca u Poduzetničkoj zoni Vinež te veliki problem 
pronalaženja adekvatne radne snage na području Labinštine. Naime, tvrtke Carel Adriatic i 
Bibetech će u narednom periodu zaposliti oko 350 radnika u svojim tvrtkama. Isto toliko, 
kako je upoznat zaposlit će tvrtka Valamar Riviera. Na Labinštini nije moguće pronaći 
adekvatan kadar. 
 
Sandi Sinožić, direktor operacija destinacije Rabac tvrtke Valamar Riviera, slaže se s 
konstatacijom gosp. Krpana i potvrđuje da Valamar Riviera ne može pronaći radnike traženih 
profila u Labinu i okolici, čak ni na području Istarske županije. Suštinski problem je što ljudi 
odbijaju posao, siva ekonomija i slično, misli da veliku ulogu imaju i Hrvatski zavod za 
zapošljavanje i Srednja škola Mate Blažine u Labinu i smatra da Grad Labin treba nastupiti 
prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) i Srednjoj školi Mate Blažine s jasnim 
stavom jer djecu treba obrazovati za ona zanimanja koja se u Labinu traže.  
 
Kristian Krpan predlaže da se izradi sveobuhvatni upitnik o potrebama poslodavaca na 
području grada Labina, dinamičkim planom zapošljavanja u narednom razdoblju, broju 



trenutnih kadrova i njihovim profilima te upitnik dostaviti svim gospodarstvenicima i tvrtkama 
na području grada kako bi se dobio okvirni plan zapošljavanja za naredni period. 
 
Antonio Mohorović smatra kako bi po pitanju otvaranja velikog broja radnih mjesta u 
narednom razdoblju trebalo izraditi Strategiju naseljavanja Grada Labina. Budući da ti 
kadrovi ne postoje u Labinu, dolazit će izvana, iz okolnih gradova i dat će neki novi zamah 
naseljavanju Labina i okolice. Također, smatra da se treba razmišljati o adekvatnom 
smještaju radne snage. 
 
Kristian Krpan smatra da se kao privremeno rješenje za smještaj radne snage može 
sagledati postojeći smještaj ili gradnja radničkog smještaja /hostela dok je dugoročno 
rješenje gradnja stanova i stambenih objekata za radnike i njihove obitelji. 
 
Sandi Sinožić smatra da uz popunjavanje postojećih kapaciteta, stanova i sličnog smještaja 
na području Labina treba sagledati i gradnju novih stambenih objekata kao potencijalno 
rješenje. Ističe da je Valamar Riviera u rujnu ove godine za potrebe smještaja radnika koji 
rade na gradnji novih hotelskih kompleksa u naselju Girandella morala zatvoriti svoje hotele 
prije kraja turističke sezone, što je loše rješenje za jednu tvrtku kao Valamar Riviera koja se 
bavi turizmom. 
 
Tea Golja smatra da je vrlo važna promocija Labina kao povoljnog poslovnog okruženja te 
kao mjesta ugodnog za rad i život kako bi ljudi iz drugih gradova doselili u ovaj kraj. 
 
Silvano Vlačić smatra kako je prvi korak izvršiti istraživanje o potrebi za radnom snagom u 
sljedeće 3 godine kako bi se vidjelo na kojem smo putu kao lokalna zajednica i nakon 
povratne informacije od gospodarstvenika i prikupljanja svih relevantnih podataka, može se 
planski krenuti s daljnjim koracima. 
 
Dorijan Rajković smatra da je ovo zaista pozitivan primjer ne samo u Labinu i Istri već i cijeloj 
Hrvatskoj da se zapošljava oko 700 radnika u sljedeće 2 godine. Ukoliko krene ovakvo 
zapošljavanje, smatra da će se i tržište učiniti svoje, građevinari će krenuti s gradnjom i cijeli 
niz aktivnosti kreće uzlaznom putanjom.  
 
Zoran Rajković predlaže da Grad Labin izradi anketu za detektiranje potrebe za radnom 
snagom u sljedeće 3 godine i uputi je svim gospodarstvenicima na području grada. Također, 
predlaže da se na sljedeću sjednicu Gospodarskog vijeća pozovu predstavnici Hrvatskog 
zavoda za zapošljavanje (HZZ) – Ispostava Labin i ravnatelj Srednje škole Mate Blažine 
Labin. 
 
Obvezuju se predstavnici Grada Labina za izradu anketnog upitnika i upućivanje svim 
gospodarstvenicima na području grada, informiranje Gospodarskog vijeća o dobivenim 
podacima od strane gospodarstvenika, te sazivanje sljedeće sjednice Gospodarskog vijeća. 
 
Sjednica je završila u 14:30 sati. 
 
Zapisnik vodila                                                                   
Vesna Blažina Hatić,v.r. 

    PREDSJEDATELJ 
    Zoran Rajković,v.r. 

 


