
Izvještaj o kretanju zaposlenosti za III mjesec 2015. godine 

 

 Od ukupno 259 traženih radnika po djelatnostima, u Ispostavi Labin, u ožujku 2015. 

godine  71% potraživala je djelatnost pružanja smještaja te priprema i usluživanje hrane, 9% 

potraživale su administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti,  po 5% svaka djelatnost 

obrazovanja i građevinarstvo, 3% potraživala je djelatnost trgovine, 2% prerađivačka 

industrija, po 1% potraživale su djelatnosti prijevoza i skladištenja,  stručne, znanstvene i 

tehničke djelatnosti te javna uprava i obrana;obvezno socijalno osiguranje. Preostalih 2% 

potraživale su djelatnosti umjetnost, zabava i rekreacija te ostale uslužne djelatnosti. 

 U odnosu na mjesec veljaču 2015. godine potražnja za radnicima u ožujku  manja je 

za 39% (423 radnika u veljači 2015.g). 

 U odnosu na ožujak 2014. godine, u ožujku 2015. godine  potražnja za radnicima  

veća je 2%.  

 U ožujku 2015. godine zaposleno je 242 nezaposlene osobe sa evidencije Ispostave 

Labin. Od navedenog broja zaposlenih,  65% nezaposlenih zaposleno je u djelatnosti 

pružanja smještaja,  pripremi i usluživanju hrane, po 7%  zaposleno je u prerađivačkoj 

industriji te u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima, 6% zaposleno je u 

trgovini, po  3% zaposleno je u ostalim uslužnim djelatnostima te u umjetnosti zabavi i 

rekreaciji, 2% u prijevozu i skladištenju, po 1 % zaposleno je u opskrbi vodom, uklanjanju 

otpadnih voda i gospodarenju otpadom, građevinarstvu, informacijama i komunikacijama,  

stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima te obrazovanju. Preostalih 2% zaposleno je 

u poljoprivredi, lovu i šumarstvu, financijskim djelatnostima i djelatnostima osiguranja, javnoj 

upravi i obrana;obveznom socijalnom osiguranju te u djelatnostima kućanstva kao 

poslodavca. 

 Broj zaposlenih u ožujku 2015. godine u odnosu na broj zaposlenih u veljači 2015. 

godine dvostruko je veći (121 više  zaposlenih). 

 Broj zaposlenih osoba u ožujku 2015. godine u odnosu na broj zaposlenih u ožujku  

2014. godine manji je 5% (12  manje zaposlenih). 

 Od ukupnog broja zaposlenih osoba sa evidencije u Ispostavi Labin, u ožujku 2015. 

godine, zaposleno je 67% žena. Na određeno zaposleno je 98% nezaposlenih, dok ih je 2% 

zaposleno na neodređeno vrijeme.  

 U ožujku 2015. godine na području Grada Labina evidentirano je  614 nezaposlenih 

od čega je bilo 59% nezaposlenih žena. U odnosu na prethodni mjesec, broj nezaposlenih 

smanjio se za 19% (143 osoba). U odnosu na mjesec ožujak 2014. godine, broj 

nezaposlenih u ožujku 2015. godine manji je za 18% (135 osoba). 

 Po broju nezaposlenih u Istarskoj županiji, Grad Labin se nalazi na drugom  mjestu 

iza Grada Pule. 



  U strukturi nezaposlenih osoba prema razini obrazovanja, 17% nezaposlenih ima 

osnovnu školu,  39% srednju školu (III. stupanj, KV i VKV), a 20% srednju školsku spremu u 

trajanju do 4. godine i više. Visoko obrazovanih bilo je 7% od ukupnog broja nezaposlenih 

osoba u Gradu Labinu. 

  Ukupan broj nezaposlenih u Zavodu za zapošljavanje - Ispostava Labin, u ožujku  

2015. godine iznosio je 949 od čega je bilo  58% nezaposlenih žena. U odnosu na prethodni 

mjesec, Ispostava Labin bilježila je pad registrirane nezaposlenosti od 18,6%. 

 U odnosu na ožujak  2014. godine broj nezaposlenih u Ispostavi Labin u ožujku 2015. 

godine manji je za 20% ili 248 nezaposlenih. 

 

 

 

 

 


