
PROGRAM: 

9,00 - 9,45 - A dvorana 
Pozdravni govori: 
g. Nedjeljko Marković, predsjednik Pragme 
g. Boris Šprem, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba 
g. Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba 
prof. dr. sc. Ivo Josipović, predsjednik Republike Hrvatske 

9,45 - 10,15 
Pauza, upoznavanje sudionika Konferencije 

10,15 - 12,15 
„Europska socijalna povelja i socijalna prava u Europi“ 
prof. dr. sc. Luis Jimena Quesada, predsjednik Odbora za socijalna prava Vijeća Europe  
 
„Socijalna politika Hrvatske i Europska socijalna povelja“ 
prof. dr. sc. Vlado Puljiz, professor emeritus 

12,15 - 13,30 
Pauza i domjenak u prizemlju Stare gradske vijećnice, radni susreti sudionika u dvoranama C i D 

13,30 - 14,45 - nastavak u A dvorani 
„Europeizacija, civilno društvo i socijalne promjene“ 
prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, Studijski centar socijalnog rada - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
 
„Socijalna situacija u Hrvatskoj i Europska socijalna povelja: nova zakonodavna rješenja i socijalna prava građana Hrvatske“ 
gđa Vesna Mastela Bužan, načelnica u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi  
 
 „Od prepreka u poduzetništvu, otvorenosti, tržištu rada i državi do uživanja gospodarskih i socijalnih prava. Uloga poslodavaca 
u kreiranju demokratskog društva“ 
mr. sc. Anny Brusić, direktorica u Hrvatskoj udruzi poslodavaca  
 
„Prepreke u ostvarivanju socijalnih prava u Hrvatskoj i važnost Povelje za hrvatsku socijalnu državu“ 
g. Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata  

14,45 - 15,15 
Pauza (u buffet dvorani) 

15,15 - 16,30 
„Radnička prava i Europska socijalna povelja - može li Revidirana Povelja dati novi poticaj za razvoj demokracije u Hrvatskoj?“ 
g. Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske 
 
„Europska socijalna povelja u Hrvatskoj: izvještavanje i suradnja“ 
gđa Gordana Dragičević, načelnica u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva  
 
„Europska socijalna povelja i sustav kolektivnih žalbi“ 
gđa Štefica Stažnik, zastupnica Vlade Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava 
 
„Participativna demokracija: oblikovanje socijalne politike Zagreba“ 
gđa Romana Galić, pomoćnica pročelnice u Uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba 
 
„Socijalni izazovi i promjene: može li Povelja nadahnuti?“ 
g. Nedjeljko Marković, predsjednik Pragme 

16,30 - 17,00 
Rasprava i zaključci Konferencije 
 

Zahvaljujemo:  
Gradu Zagrebu, Gradskoj skupštini Grada Zagreba i Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na stručnoj, 

financijskoj i tehničkoj podršci u organizaciji Konferencije 
 

Pokrovitelji Konferencije:  
predsjednik Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivo Josipović 

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva 


