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HRVATSKA UDRUGA
ZA RADNO PRA VO I SOCIJALNU SIGURNOST
U Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu 2. prosinca 1994. godine održana
je Skupština utemeljitelja Hrvatske udruge za
radno pravo i socijalnu sigurnost. Skupštini
utemeljitelja nazoči 10 je više od 60 budućih
članova, većinom pravnika, ali i pripadnika
drugih profesija, što je najbolji pokazatelj
multidisciplinarnog usmjerenja Udruge.
Uvodno slovo održao je prof. dr. Anton
Ravnić. Profesor Ravnić je kao ciljeve Udruge
označio znanstveno i stručno proučavanje
radnog prava, radnih i industrijskih odnosa te
socijalnih, gospodarskih, pravnih i inih aspekata socijalnog osiguranja i socijalne sigurnosti, kao i promicanje razmjene ideja i informacija, te poticanje najuže moguće suradnje
između pravnika, ekonomista, socijalnih radnika, liječnika, sociologa, psihologa i drugih stručnjaka u području radnog prava i socijalne sigurnosti. Prof. dr. Ravnić istaknuo je daje postojanje ovakve udruge pretpostavka za uključivanje naših stručnjaka u europska i svjetska
udruženja koja se bave ovom tematikom.
Nakon uvodnog slova prodekan dr. Željko
Pavić pozdravio je utemeljitelje Udruge u ime
Pravnog fakulteta, a zatim se pristupilo radnom dijelu skupštine.
Najprije je izvršen izborradnih tijela, zatim
je donesen Statut Udruge, a na kraju su izabrani i članovi upravnih organa Udruge. U Upravno vijeće Udruge izabrani su: prof. dr. Anton
Ravnić, predstojnik Katedre za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu,
dr. Željko Potočnjak, docent na Katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u
Zagrebu, Vera Babić, zamjenica ministra rada
i socijalne skrbi, Željko Ivančević, ravnatelj
Hrvatske udruge poslodavaca, Branko Hrva-

tin, sudac Županijskog suda u Zagrebu, Božo
Žaja, savjetnik u SSSH i Blaženka Šimetič,'
savjetnica u Republičkom fondu mirovinskog
i invalidskog osiguranja.
Za predsjednika udruge izabranje prof. dr.
Anton Ravnić, za glavnog tajnika doc. dr. Željko Potočnjak, a u Nadzorni odbor izabrani
su: Stjepan Brčić, Silva Rulić - Hren i Zdravko
Momčinović.
Udruga je uvrštena u Registar udruženja
građana Republike Hrvatske, što je i potvrđeno
Rješenjem Ministarstva uprave od 19. prosinca 1994. godine.
Do sada (svibanj 1995) Udruga je organizirala dva stručna skupa.
Prvi je bio posvećen koncepciji novog Zakona o radu. Uvodno izlaganje podnio je dr.
Željko Potočnjak, a o pojedinim rješenjima u
najavljenom zakonu vodila se živa i polemična
rasprava, u kojoj su, uz pravne stručnjake, sudjelovali predstavnici sindikata i poslodavaca.
Bilo je sporenja oko otkaza, lock-outa, položaja sindikata u poduzeću i slično.
Na drugom skupu raspravljalo se o dinamici tržišta rada u Hrvatskoj. Temeljno izlaganje podnijela je mr. Sanja Crnković-Pozaić
iz Ekonomskog instituta u Zagrebu. Ona je nastojala objasniti složene trendove u zapošljavanju na koje su u Hrvatskoj utjecali rat i
tranzicija. U raspravi su sudionici iznijeli mnoga zapažanja i prosudbe o našem tržištu rada.
Već su ova dva stručna sastanka pokazala
korisnost organiziranja Udruge, Naime, Hrvatska se nalazi u složenim gospodarskim i socijalnim prilikama, pa su stručne rasprave o pojedinim problemima i rješenjima neophodna
pretpostavka za utemeljenu politiku i dobre
zakone.
Orsat Miljenić
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