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Labin, 14.12.2018. 

 
Z A P I S N I K 

sa 9. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.  
 
održane dana 14. prosinca 2018. godine u prostorijama sjedišta trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., 
Labin, Vinež 81, sa početkom u 8:30 sati.  
 
Prisutni:  

- Zoran Rajković, predsjednik Skupštine (Grad Labin) 
 
Ostali prisutni:  

- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. 
- Ani Debeljuh – voditeljica Ureda uprave, zapisničarka  

 
Na sjednici nisu prisutni Glorija Paliska, Irene Franković, Ivan Franković i Roman Carić. 
Članovi koji nisu prisutni su samo konstatirali da nisu u mogućnosti prisustvovati 9. sjednici 
Skupštine zbog ranije preuzetih obveza. 
Ivan Franković se je očitovao o nedolasku na sjednicu, na dan sjednice, nakon telefonskog 
poziva direktora društva. 
Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi 
zastupnici koji predstavljaju najmanje 25% temeljnog kapitala društva. Kako je na sjednici 
Skupštine prisutan član društva koji predstavlja najmanje 25% temeljnog kapitala društva 
Skupština može valjano odlučivati. 

      Zoran Rajković, predsjednik Skupštine, pozdravlja prisutne i utvrđuje da je ovo 9. sjednica 
Skupštine u ovom sazivu. Čita prijedlog dnevnog reda na koji nema primjedbe pa utvrđuje kako je 
prihvaćen sljedeći dnevni red:  

1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Skupštine Društva 
2. Izmjena Ugovora o radu direktora Društva 
3. Razno. 

 
Ad.1. 

Skupština usvaja Zapisnik sa sjednice održane dana 28. studenog 2018. godine. 
 
Ad. 2.  

Predsjednik Skupštine Zoran Rajković govori kako je početkom mjeseca studenog dogovorena 
unifikacija ugovora o radu direktora javnih trgovačkih društava gradonačelnika sa svim načelnicima. Isti 
ugovori za sve direktore-plaća definirana piramidalno u bruto iznosu uvećanom za minuli rad. U 
nedostatku Pravilnika o radu uprave, ugovorom su definirane druge obveze poput odobravanja 
godišnjeg odmora, putovanja, raskida ugovora i sl. 

Direktor govori kako je neugodno iznenađen jer da ga prethodno o samoj izmjeni ugovora nije 
nitko obavijestio te da je duboko uvrijeđen takvim ponašanjem. 

Govori i kako njegov ugovor nije bio tajan. Plaća da je bila objavljena i u revizorskom izvješću te 



 

 

je pitanje plaće bilo postavljeno na gradskom vijeću gdje bio dan i odgovor. 
Nadalje, i kod ove izmjene ugovora da se ne radi o ugovoru o radu već o menadžerskom 

ugovoru jer raskid ugovora nije točno definiran. Ako već i je menadžerski ugovor da nije dobro napisan. 
Postojao da je i dogovor u svezi plaće još 2007.g. Jedino 2014.g. da se je iznos plaće mijenjao 

zbog poreznog razreda. 
Novim prijedlogom ugovora o radu neto plaća iznosi 11.563,00 kn. U prilogu su dostavljeni i 

obračuni plaća za određena razdoblja. 
Direktor govori i kako se ne slaže sa dijelom koji se odnosi na službena putovanja jer da svako 

službeno putovanje mora odobriti predsjednik skupštine, a to je ponekad teško ispoštovati i da je to 
iskaz nepovjerenja u direktora. 

Predsjednik Skupštine govori kako se tu radi samo o dužim putovanjima i putovanjima u 
inozemstvo. 

Direktor nadalje govori kako je duboko povrijeđen te da mu je iskazano nepovjerenje, a niti on 
više da ne može vjerovati vlasnicima Društva. Izražava žaljenje i smatra kako je očito to mjesto 
ponuđeno nekom drugom. 

Predsjednik Skupštine također izražava žaljenje i govori kako se radi o novoj politici plaća te je 
cilj da ugovori postanu javni. 

Predsjednik Skupštine smatra kako će se postići dogovor i smatra kako nepovjerenje ne postoji. 
Nadalje, govori kako je iznenađen te se ograđuje od komunikacije koje po navodu direktora nije 

bilo te se nada kako će se suradnja ipak nastaviti te da će se postići kompromis. 
  
 

 
Predsjednik Skupštine zaključuje 9. Sjednicu u 9:00 sati. 

 
                       PREDSJEDNIK SKUPŠTINE 
                                 Zoran Rajković v.r. 


