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Zagreb, 29. svibnja 2017. 

 

 

ZAPISNIK SA SASTANKA UPRAVNOG ODBORA UDURGE TALIJANSKIH 

PODUZETNIKA U HRVATSKOJ 

 

Dana 25. svibnja 2017. u 17: 00, u sjedištu  Udruge u Zagrebu je održan sastanak Upravnog 

odbora Udruge talijanskih poduzetnika u Hrvatskoj. 

 

Na sastanku su prisutni: predsjednik udruge, g.Gabriele Pace, dopredsjednik g. Nicola 

Marini, članovi Uprave, g. Ezio Zerbato, gđa. Iva Lesjak, g. Flavio Mais, g.Francesco Ruffoli, 

g. Paolo Garlanda, glavni tajnik UTPUH-a, odvjetnik. Hrvoje Grenac, g. Cvečić Bole, g. 

Dubravko Hoić, g. Sessa i g.  Di Felice. 

 

Prije sastanka, UTPUH je ugostio predstavnike tvrtke Global Invest, g. Alana Šemberu i 

predsjednik g.  Darka Kosovca, koji prezentirali rad njihove tvrtke u Hrvatskoj, s ciljem 

buduće suradnje. 

 

Nakon prezentacije, predsjednik Gabriele Pace uzima riječ  i pozdravlja sve prisutne, 

zahvaljuje na dolasku te prepušta riječ g. Sessi. 

 

G. Sessa je obavijestio upravni odbor da krajem srpnja ističe njegov mandat u Republici 

Hrvatskoj. Zahvalio je svima na izvrsnoj suradnji, u nadi da će se s novom direktoricom 

Ureda ICE nastaviti na isti način. 

Predsjednik Pace obavijestio je da je i kod njega sličan slučaj od rujna, kada mu ističe 

mandat u Hrvatskoj nakon 13 godina te, nažalost, više neće moći obavljati dužnost 

predsjednika UTPUH-a. Dogovoreno je da na Skupštini Udruge, koja će se održati sljedećeg 

mjeseca, obavijesti članove o svom odlasku te predlože da potpredsjednik, g. Marini 

preuzme dužnost predsjednika do izborne Skupštine, ali i dalje ostaje član upravnog odbora.  

 

Iz PBZ-a će se predložiti novi član koji će  zastupati tvrtku. 

 

G. Hoić je zahvalio na izvrsnoj suradnji i g. Sessi i g. Paceu, naglasivši  da su upravo njih 

dvoje praktički stupovi UTPUH-a 

. 

Potpredsjednik, g. Marini je zahvalio na iskazanom povjerenju, rekavši da mu je čast i da će 

učiniti najbolje što može kako bi nastavio rad, tražeći podršku i pomoć svih članova 

Upravnog vijeća. 

 

Predsjednik Pace je izrazio zahvalnost svim članovima odbora, za izvrsnu suradnju i 

zajednički rad te predložio da se krene s dnevnim redom. 
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1. 

 

Članovi odbora pročitali su zapisnik sa sastanka održanog 13. travnja te se svi slažu s 

njegovim sadržajem. 

 

2. 

 

Predsjednik Pace je obavijestio članove da je sastavljen Etički kodeks UTPUH-a te će verziju 

na talijanskom jeziku prepraviti tijekom sljedećeg tjedna. 

Etički kodeks bit će predstavljen na Skupštini članovima, a koji ga moraju usvojiti s većinom 

glasova. 

Ovaj etički kodeks postavlja određeni način ponašanje članova, naglasio je predsjednik 

Pace, a ako netko od članova ne može prihvatiti njegov sadržaj , slobodan je izaći iz 

UTPUH-a, u slučaju da isti bude usvojen. 

Budući da je kodeks vrlo općenit, članovi odbora ne vjeruju da će biti slučajeva odlazaka. 

 

3. 

Predsjednik Pace predstavio je članovima odbora aktivnosti od posljednjeg sastanka , među 

kojima su bile razne usluge članicama, priprema promotivnih materijala itd. 

 

4. 

Prošle godine u Beogradu Confindustria Srbija organizirala je  konferenciju „Digital economy 

conference”, s mnogo uspjeha. 

Ideja je bila organizirati istu konferenciji u Zagrebu u listopadu ili studenom u suradnji s 

UTPUH-om, ali je uočen problem što se u istom razdoblju u Zagrebu održavaju 4 slične 

konferencije. U komunikaciji s predstavnicima Confindustrie, složili smo se da osmislimo 

teme koje su također od interesa za poduzetnike. 

Članovi upravnog odbora će dati svoje prijedloge. 

 

5. 

 

Predsjednik Pace je obratio pažnju da se mora organizirati  godišnja Skupština, a točan 

datum dogovorit će s ambasadorom. Predlaže 27, 28,29 lipnja ili  20. srpnja. 

Čim Ambasador da odgovor za datum, predsjednik Pace će obavijestitit članove odbora i 

Andrea će poslati pozivnice članovima Udruge. 

Za temu Skupštine, g. Hoić predložio je demografski problem iseljavanja koji se događa u 

Hrvatskoj i time dovodi do problema pronalaženja osoblja za popunjavanje radnih mjesta. 

On će pokušati pozvati demografske stručnjake koji će predstaviti članovima i novinarima 

aktualni problem. 

Za mjesto sastanka, predsjednik Pace predlaže  PBZ, a u slučaju da je mjesto zauzeto, 

rezervirat ćemo  kongresni centar Green Gold. 

 

6. 

 

Pod točkom razno, g. Hoić i g. Ruffoli predstavili su Upravnom odboru projekt koji se trenutno 

razvija na razini njihove tvrtke, a radi se o organizaciji leta iz Zagreba za Veronu za 30 ljudi 

jednom tjedno, a u budućnosti će se povećati na tri puta tjedno, ukoliko se pokaže dovoljan  

interes. 
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G. Marini je istakao da je imao slično iskustvo kada je njihova tvrtka organizirala  let iz 

Osijeka do Trevisa za 20 osoba. Nažalost zbog manjka promocije linije, interes nije bio 

dovoljan te je ista ukinuta. 

Prijedlog je napraviti istraživanje među članovima UTPUH-a te  vidjeti koliko interes postoji 

za ovu ideju. 

 

7. 

 

Sljedeći sastanak Upravnog odbora je na rasporedu jedan sat prije održavanja godišnje 

Skupštine u Zagrebu. 

 

Sastanak je završio u 19:10 sati. 

 


