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Ovu Konferenciju financirala je Hrvatska zaklada za znanost projektom Fleksigurnost i novi oblici rada 

(izazovi modernizacije hrvatskog radnog prava) (UIP-2014-09-9377). 
 

                                                              
 

 
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci 

i 

Hrvatska zaklada za znanost 

 
organiziraju 

 
Međunarodnu znanstvenu konferenciju 

 
Opravdanost zapošljavanja mladih u atipičnim oblicima rada  

 
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci,  

Plava dvorana, 12. svibnja 2017.  
 
 

P r o g r a m  
 
10:00 – 10:10   Uvodni pozdravi 
 

Prof. dr. sc. Eduard Kunštek, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta, voditeljica Projekta 
Prof. dr. sc. Snježana Prijić - Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci  

 
(Moderator: izv. prof. dr. sc. S. Laleta) 

 
Uvodna izlaganja: 

 
10:10-10:30 Prof. dr. sc. Frans Pennings (Sveučilište u Utrechtu, Nizozemska) 

Rad mladih – iskustva Nizozemske 
 
10:30-10:50  Prof. dr. sc. Laura Calafà (Sveučilište u Veroni, Italija)  

Rad mladih osoba i novi oblici zapošljavanja u Italiji 
 

*** 
 
10:50-11:05  Željko Marković, dipl. oec., v.d. predstojnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje, 

Regionalni ured Rijeka) 
Hrvatski zavod za zapošljavanje i atipični oblici rada  

 
11:05-11:20   Nenad Seifert, direktor (Hrvatska udruga poslodavaca, Regionalni ured u Rijeci) 
  Mladi i tržište rada  
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11:20 – 11:40   Pauza za kavu  
 

(Moderator: doc. dr. sc. A. Bilić) 
 
11:40-11:55  Doc. dr. sc. Ana Pošćić (Sveučilište u Rijeci) 
 Ekonomija dijeljenja: izazovi i mogućnosti za jedinstveno tržište  
 
11:55-12:10  Doc. dr. sc. Andrijana Bilić (Sveučilište u Splitu) 
  Mladi i atipični oblici rada 
 
12:10-12:25  Doc. dr. sc. Vanja Smokvina (Sveučilište u Rijeci) 
  Zapošljavanje mladih i novi oblici rada s naglaskom na mjeru stručnog osposobljavanje bez 

zasnivanja radnog odnosa  
 
12:25-12:40  Prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević (Sveučilište u Rijeci) 
 Fiskalni učinci i poreznopravni aspekti odabranih modela zapošljavanja mladih  
 
12:40-12:55  Izv. prof. dr. sc. Sandra Laleta (Sveučilište u Rijeci) 

Zapošljavanje redovitih studenata u Hrvatskoj 
 
12:55-13:10 Darko Šeperić, mag. nov. (Savez samostalnih sindikata Hrvatske) 

Zapošljavanje mladih - stajališta sindikata  
  
 
13:10-14:10 Pauza za ručak  

 
(Moderator: prof. dr. sc. N. Hlača) 

 
14:10-14:25 Doc. dr. sc. Adrijana Martinović (Sveučilište u Rijeci) 
 Zabrana diskriminacije na temelju dobi u praksi Suda EU 
 
14:25-14:40 Dijana Kesonja, univ. spec. iur., savjetnica (Ured pučke pravobraniteljice) 

Stručno osposobljavanje – prednosti, nedostaci i izazovi  
 
14:40-14:55 Prof. dr. sc. Nenad Hlača (Sveučilište u Rijeci) 

Zaštita prava djece koja sudjeluju u umjetničkim, audiovizualnim, sportskim i sličnim 
aktivnostima 

 
14:55-15:10 Doc. dr. sc. Sandra Winkler (Sveučilište u Rijeci) 

Zapošljavanje mladih i pravo na uzdržavanje  
  
 
15:10-16:00 Okrugli stol: Budućnost mladih (Moderator: doc. dr. sc. V. Smokvina)  
 
16:00  Zaključenje konferencije 
 

 
Radni jezici: hrvatski i engleski jezik (uz simultano prevođenje). 

 
 

Radujemo se Vašem dolasku! 


