
Kandidati za Gradsku skupštinu Grada Zagreba  

Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti
Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske 
Zelena Lista
Narodna stranka – Reformisti 

1. MILAN BANDIĆ, mag. polit. (22.11.1955.)
Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagrebački 
gradonačelnik u petom mandatu najdugovječniji je hrvatski politički dužnosnik, 
što ga čini jednom od najkonzistentnijih osoba u političkoj povijesti svih 
europskih gradova, a Grad Zagreb pod njegovim vodstvom postao je europska 
metropola.

2. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ, prof. (2.9.1975.)
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na odsjecima za 
Komparativnu književnost i Kroatistiku. U statusu je predavača na Odsjeku 
za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U dosadašnjem 
političkom radu bila je zastupnica u Hrvatskome saboru, pročelnica 
Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, zamjenica gradonačelnika i 
potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba.

3. dr. sc. OLIVERA MAJIĆ, dipl. polit. (6.12.1960.)
Doktorirala je na Sveučilištu u Zagrebu 2010. godine. Usavršavala se u području 
poslovnog upravljanja u velikim lokalnim samoupravama u SAD-u gdje je na 
Cleveland State University završila program profesionalnog usavršavanja za 
menadžere u lokalnoj samoupravi. Autorica i koautorica brojnih znanstvenih 
i stručnih radova te monografija. Predaje na stručnom i diplomskom studiju 
ZŠEM-a. 

4. prof. dr. sc. ANA STAVLJENIĆ RUKAVINA, dr. med. (15.10.1939.)
Sveučilišna profesorica i istaknuta znanstvenica u području biomedicine i 
zdravstvu. Kao ministrica zdravstva pokrenula je niz projekata u zdravstvenom 
sustavu. Članica je Svjetske akademije znanosti i umjetnosti te Hrvatske 
akademije medicinskih znanosti. Odlikovana je Ordenom Danice hrvatske s 
likom Ruđera Boškovića za doprinos razvoju znanosti u RH. 

5. BRANKO LUSTIG (10.06.1932.)
Hrvatski producent i glumac židovskog podrijetla. Prvi je Hrvat koji je kao 
producent nagrađen dvjema filmskim nagradama ‘Oscar’ i to 1993. godine za 
film Schindlerova lista te 2001. godine za film Gladijator. S Brankom Bauerom je 
radio na svom prvom filmu „Ne okreći se, sine“. Tijekom Drugog svjetskog rata 
bio je interniran u koncentracijskim logorima Auschwitz i Bergen-Belsen. 



6. ŠEVKO OMERBAŠIĆ (9.06.1945.)
Školovao se na islamskom sveučilištu u Libiji. 1975. godine imenovan je imamom 
u Zagrebu.1988. godine postao je muftija Islamske zajednice u Hrvatskoj i 
Sloveniji. Studirao je i na isusovačkom Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu. Dobitnik je nagrade Grada Zagreba 2015. godine.

7. dr. sc. LJERKA MINTAS HODAK, dipl. iur. (26.01.1952.)
Doktorirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suosnivačica je 
Zagrebačke škole ekonomije i menagementa 2002. godine, prodekanica i 
voditeljica Katedre za pravo na ZŠEM-u. Bila je potpredsjednica Vlade RH za 
unutarnju politiku i društvene djelatnosti. Početkom 1998. imenovana je za prvu 
ministricu europskih integracija. Bila je i zastupnica u Hrvatskom saboru.

8. VIŠNJA FORTUNA, mag. socijalnog rada (28.07.1953.)
Magistrica je socijalne psihijatrije i sociopatologije. Bila je direktorica Centra 
za socijalnu skrb Novog Zagreba. Pročelnica je Gradskog ureda za socijalnu 
zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba. Dobitnica je nagrade Jakov Kudrić 
za socijalni rad koji dodjeljuje Hrvatska udruga socijalnih radnika. Članica je 
Socijalnog vijeća Grada Zagreba. 

9. mr. sc. NENAD MATIĆ, dipl. ing. agr. (19.06.1973.)
Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Obnašao je funkciju 
glasnogovornika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva 2002 godine. 2010. 
godine postaje ravnatelj Uprave za informacijske sustave i logistiku u 
Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Bio je i 
savjetnik ministra regionalnog razvoja i europskih fondova. 

10. mr. sc. MILANA VUKOVIĆ RUNJIĆ, prof. (20.03.1970.)  
Hrvatska književnica. Piše poeziju i prozu. Suradnica je brojnih novina i časopisa. 
Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu, gdje je magistrirala književnost 
na temu Marcela Prousta. Zajedno sa suprugom Borisom Runjićem vodi 
nakladničku kuću i knjižaru Vuković&Runjić u Zagrebu.

11. SLAVKO KOJIĆ, dipl. oec. (11.11.1951.)
Pročelnik je Gradskog ureda za financije Grada Zagreba te ugledan financijski 
stručnjak. U javnosti je posebno zapažen po uspješnom suprotstavljanju 
nepravednom pokušaju Ministarstva financija u prisvajanju gotovo 337 milijuna 
kuna sredstava zagrebačkog proračuna namijenjenih osnovnim i srednjim 
školama, zdravstvu, socijalnim ustanovama i vatrogastvu Grada Zagreba.

12. MIODRAG DEMO (25.07.1967.)
Voditelj je Ureda za branitelje Grada Zagreba. Umirovljeni je časnik Hrvatske 
vojske. Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru u mandatu 2015. – 2016. u kojem je 
bio i predsjednik Kluba zastupnika Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti 
te predsjednik saborskog Odbora za ratne veterane. 



13. ANA RUCNER KALEMBER, prof. (12.02.1983.)
Ugledna je hrvatska umjetnica, akademska glazbenica i profesorica violončela. 
Ove godine obilježava 15 godina svog umjetničkog djelovanja. Dobitnica je više od 
30 domaćih i međunarodnih nagrada za promociju Hrvatske u turizmu.  

14. DRAGICA NIKOLIĆ, iur. (12.07.1960.)
Dopredsjednica je Udruge udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. U 
mandatu 2013. – 2017. bila je zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba. 

15. prof. dr. sc. GORDANA RUSAK, dipl. ing. (10.05.1964.)
Diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
te magistrirala i doktorirala na istom fakultetu. Danas je redovita profesorica na 
Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
Bila je saborska zastupnica u 8. sazivu Hrvatskoga sabora te predsjednica 
saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu. 

16. MARIJA KALEBOTA (15.12.1937.)
Predsjednica je Matice umirovljenika Grada Zagreba i članica Hrvatskog 
glazbenog zavoda. U mandatu 2013. – 2017. bila je zastupnica u Gradskoj 
skupštini Grada Zagreba. 

17. ROBERT HIRC, dipl. oec. (19.10.1966.)
Diplomirani je ekonomist i član predsjedništva Narodne stranke – Reformisti. 
Poduzetnik je s dugogodišnjim iskustvom obnašanja rukovodećih funkcija u 
privatnom sektoru i na državnoj razini.

18. dr. sc. VJEKOSLAV JELEČ, dr. med. (8.07.1961.)
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1984. godine. 1993. godine stječe zvanje 
specijaliste neurokirurga. Od 1993. godine radi na Odjelu za neurokirurgiju KB 
‘Dubrava’. Bio je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba od 2013. do 2017. 
godine.

19. BOGDANKA SRDIĆ VULPE, prof. (23.11.1950.)
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu povijest umjetnosti i 
komparativnu književnost. Članica je Vijeća srpske nacionalne manjine Grada 
Zagreba i voditeljica projekta ‘Pomoć u zajednici’.



20. prof. dr. sc. IRENA CAJNER MRAOVIĆ, dipl. def. (14.08.1968.)
Diplomirani je defektolog i socijalni pedagog te je doktorirala u istom području. 
Stekla je i zvanje diplomiranog kriminaliste. Od 2003. do 2005. godine bila je 
savjetnica ministra unutarnjih poslova za policiju u zajednici. Radi na Hrvatskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za sociologiju. Ima status gostujućeg 
istraživača na Michigan State University. Članica je European Society of 
Criminology. Predsjednica je i Zagrebačkog klizačkog saveza.

21. VESNA KUSIN, prof. (4.2.1951.)
Diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. Do 2004. godine bila je novinarka, urednica, komentatorica i 
kolumnistica u ‘Vjesniku’. Od 2004. do 2012. bila je ravnateljica galerije Klovićevi 
dvori. Odlikovana je ordenom Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za 
zasluge u kulturi. Obnaša dužnost zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba. 

22. mr. sc. GRGO JELINIĆ, dipl. oec. (10.6.1937.) 
Magistar ekonomskih znanosti. Radni staž ostvario je u građevinskim 
poduzećima ‘Udarnik’ i ‘Zagrebstan’. Bio je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada 
Zagreba 2013. – 2017.

23. ROMAN BAŠTIJAN, univ. spec. oec. (11.03.1985.)
Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu završio je sveučilišni dodiplomski studij 
Poslovne ekonomije, zatim specijalistički poslijediplomski studij Financijsko 
izvještavanje, revizija i analiza, nakon čega je upisao doktorski studij. Član je 
upravnog odbora Hrvatske udruge paraplegičara i tetraplegičara.

24. VOJIN PERIĆ (2.12.1959.)
Profesionalni je glumac, pisac kazališnih komada, predsjednik Hrvatskog saveza 
slijepih i ravnatelj Kazališta slijepih i slabovidnih osoba ‘Novi život’. Utemeljitelj je 
i organizator međunarodnog festivala kazališta slijepih i slabovidnih “BIT” (Blind 
in Theatre – Slijepi u kazalištu) koji se održava u Zagrebu.

25. MIRA BOŽIĆ, odgajateljica (1.01.1953.)
Završila je Pedagošku akademiju – smjer predškolski odgoj i stekla zvanje 
odgajatelja. Predsjednica je Udruge ravnatelja dječjih vrtića Grada Zagreba. 
Ravnateljica je Dječjeg vrtića Ivane Brlić Mažuranić već 30 godina. 

26. MARINA PUCEVIĆ, bacc. oec. (26.7.1961.)
Završila je Visoku poslovnu školu Zagreb i stekla zvanje stručne prvostupnice 
marketinga i komunikacija. Dugi niz godina aktivna je u folklornim i drugim 
udrugama u Odranskom Obrežu i Gradskoj četvrti Brezovica. 



27. KREŠIMIR KOMPESAK (8.7.1974.)
Turističko-hotelijerski komercijalist. Dugogodišnji je djelatnik Hrvatske vojske 
i Vojne policije, dragovoljac Domovinskog rata (101. brigade), umirovljen u 
činu dočasnika. Predsjednik je Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šestine i 
predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsljeme u mandatu 2013. – 2017. 

28. prof. dr. sc. MLADEN BUŠIĆ, prim. dr. med. (1.5.1964.)
Predsjednik je Udruge poslodavaca u zdravstvu RH. Ravnatelj je Kliničke bolnice 
‘Sveti Duh’. Predstojnik je Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice ‘Sveti Duh’ 
te sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Predsjednik je 
košarkaškog kluba Cibona.

29. GORANKA HOLJEVAC KOSIR (5.04.1970.)
Ekonomistica. Radi kao kadrovski referent u Hrvatskoj pošti od 1999. godine. 

30. STEVO ŽIVČIĆ, prof. (20.04.1963.)
Radni vijek proveo je u MUP-u RH. U Zagrebu stječe titulu profesora i od 1990. 
godine obnaša dužnost instruktora Specijalne jedinice policije „Alfe“ do kraja 
Domovinskog rata. Dobitnik je godišnje nagrade MUP-a RH. Kao hrvatski 
branitelj odlikovan je spomenicom ‘Domovinskog rata 1990. – 1992.’

31. prof. dr. sc. SLOBODAN PROSPEROV NOVAK, prof. (11.04.1951.)
Povjesničar je i komparatist književnosti, novinar, političar i teatrolog. Diplomirao 
je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Predavao je na Institutu za slavensku filologiju Sveučilišta u Rimu i na Odsjeku za 
slavistiku Sveučilišta Yale u New Havenu, SAD. Redoviti je profesor književnosti 
na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

32. mr. sc. IVICA LOVRIĆ, dipl. ing. (2.8.1965.)
Magistar je tehničkih znanosti. Dugogodišnji je srednjoškolski profesor i 
ravnatelj. Autor, urednik i recenzent udžbenika, zbornika, znanstvenih i stručnih 
članaka. Član je brojnih udruga i stručnih tijela iz područja obrazovanja te 
dugogodišnji predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja. Pročelnik 
je Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport od 2009. godine.

33. STJEPAN HORVAT (1.08.1959.)
Bio je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba od 2009. do 2013. godine. 
Privatni je poduzetnik 27 godina, upravitelj poljoprivredne zadruge ‘Vita-Plod’. 
Predsjednik je KUD-a Staro Brestje. Nositelj je spomenice Domovinskog rata.



34. DARKO KATUŠA (26.03.1969.)
Hrvatski je branitelj od 1990. godine, a u Domovinskom ratu vršio je zapovjedne 
dužnosti. U mandatu od 2013. do 2017. godine bio je gradski zastupnik u 
Gradskoj skupštini Grada Zagreba te predsjednik Odbora za branitelje.

35. dr. sc. PAVLE KALINIĆ, dipl. polit. (6.6.1959.)
Diplomirao je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a na istom fakultetu 
stječe titulu magistra znanosti s područja međunarodnih odnosa te doktorat 
znanosti. Od 2008. godine pročelnik je Ureda za upravljanje u hitnim situacijama 
Grada Zagreba. Autor je deset knjiga te piše kolumne za novine. Trenutno 
predaje na Visokoj poslovnoj školi Zagreb. 

36. mr. sc. KAŽIMIR VARDA, dipl. iur. (15.2.1944.)
Završio je Pravni fakultet u Splitu. Od 1997. do 2000. godine pomoćnik je ministra 
gospodarstva za državne robne zalihe. Bio je zapovjednik Narodne zaštite u 
Travnom – Zagreb. Bio je gradski zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba 
2001. – 2005. Zastupnik je u Hrvatskom saboru i predsjednik Kluba zastupnika 
Stranke rada i solidarnosti, Stranke međugeneracijske solidarnosti Hrvatske, 
Reformista i nezavisnih zastupnika.

37. NATAŠA JOVIČIĆ, prof. (1.12.1962.)
Završila je visoko obrazovanje na američkom sveučilištu Columbia College 
Chicago. Profesorica je povijesti umjetnosti i obrazovanja. Dugogodišnja je 
ravnateljica Spomen-područja Jasenovac. Izumiteljica je multisenzorske 
interpretacije umjetničkih djela za slijepe osobe, a njezina izložba za slijepe 
osobe u Westminsterskoj palači u Londonu proglašena je događajem godine. 

38. ZLATA TROŠELJ (19.8.1954.)
Ambasadorica je Udruge autista Hrvatske i dugogodišnja aktivistica udruga 
civilnog društva na području Gradske četvrti Sesvete i Grada Zagreba. 

39. DUŠAN LJUŠTINA, univ. spec. oec. (1.10.1948.)
Dugogodišnji je ravnatelj zagrebačkog Satiričkog kazališta Kerempuh. Od 
1986. do 1987. godine bio je direktor Sektora za kulturu Univerzijade. Na 
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku završio 
je poslijediplomski specijalistički studij te stekao zvanje sveučilišni specijalist 
ekonomije. 

40. mr. sc. ALENKA KOŠIŠA ČIČIN-ŠAIN, dipl. ing. arh. (30.10.1953.)
Magistrica je tehničkih znanosti. Radila je u projektnoj organizaciji ‘Grove 
Consultans Wimpy – Hammersmith’ u Londonu te 10 godina kao savjetnica za 
urbanizam i graditeljstvo Grada Zagreba. Bila je zastupnica u Gradskoj skupštini 
Grada Zagreba, pomoćnica ministra za javne radove, obnovu i graditeljstvo te 
zastupnica u Hrvatskom saboru od 2003. do 2008.



41. prof. dr. sc. SANJA STEINER, dipl. ing. prometa (28.04.1964.)
Doktorirala je 1998. godine na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu. Predstojnica je Zavoda za zračni promet Fakulteta prometnih znanosti. 
Objavila je 160 znanstvenih radova. Poseban je doprinos dr. sc. Steiner u 
rješavanju prometne izolacije zračnog prostora Hrvatske u razdoblju od 1991. 
do 2000. godine. Za doprinos razvoju prometnih znanosti u Europi proglašena 
je znanstvenicom Europe za 2008. godinu. Za svoj rad primila je i nagradu 
Hrvatske akademije znanosti  i umjetnosti. 

42. GZIM REDŽEPI, dr. med. (11.1.1976.)
Specijalist je interne medicine sa subspecijalizacijom iz pulmologije, zaposlen 
na Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Od 2013. godine obnaša funkciju 
zamjenika pročelnice za zdravstvo Grada Zagreba. Završio je doktorski studij 
na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i poslijediplomski tečaj iz 
Menadžmenta u zdravstvu. 2009. godine  imenovan je za počasnog konzula 
Republike Makedonije u Hrvatskoj, a od 2010. godine predsjednik je Medžlisa 
Islamske zajednice u Zagrebu.

43. RATKO MARIČIĆ, dipl. iur. (16.06.1940.)
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu i radio na Institutu građevinarstva 
Hrvatske. Bio je predsjednik Odbora za naobrazbu, znanost, kulturu i sport 
Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske. U mandatu 2013. – 2017. bio je 
zastupnik u Gradskoj Skupštini Grada Zagreba te predsjednik Odbora za Statut, 
Poslovnik i propise. U razdoblju od 2002. do 2007. godine bio je generalni konzul 
Republike Hrvatske u Mostaru. 

44. NENAD PREDOVAN, prof. (1.2.1954.)
Diplomirao je hrvatski jezik i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio 
je srednjoškolski profesor, načelnik odjela u Oružanim snagama i Ministarstvu 
obrane RH te vojni izaslanik RH u BiH. Radio na upravnim poslovima u tvornici 
‘Rade Končar’. Društveni je aktivist i glavni tajnik Bandić Milan 365 – Stranke 
rada i solidarnosti. 

45. ANA-MARIJA BUJAS ČELAN, bacc. (2.12.1987.)
Diplomirana je trenerica. Sudjelovala je 13 puta na europskom i svjetskom 
prvenstvu u karateu te dva puta izborila titulu europske prvakinje. 
Potpredsjednica je Zagrebačkog karate saveza i predsjednica rukometnog kluba 
Lokomotiva Zagreb. U Hrvatskom olimpijskom odboru članica je Odbora za 
međunarodne odnose i diplomaciju te članica komisije za žene u sportu. 

46. VESNA LEINER, dipl. učitelj (28.02.1957.)
Diplomirana je učiteljica te voditeljica pedagoško-andragoških programa u 
Muzeju Grada Zagreba. Dobitnica je nagrade Hrvatskog muzejskog društva 
za najbolji muzejski projekt 2006. godine (Vodič za slijepe i slabovidne osobe 
po Muzeju Grada Zagreba) te nagrade Hrvatske glazbene unije za promicanje 
hrvatske glazbene kulture 2008. godine. 



47. MARIJA SEKELEZ (22.02.1950.)
Diplomirala je na Akademiji za kazališnu umjetnost – smjer gluma. Nastupala 
je u više od 50 predstava s preko 4000 izvedbi, u 15 TV serija, 50-ak drama 
i u pet filmova. Za svoj umjetnički rad višestruko je nagrađena. Članica je 
Hrvatskog društva dramskih umjetnika (HDDU), Internacionalne udruge 
profesionalnih kazališta za djecu (ASSITEJ) i Internacionalnog teatarskog 
instituta (ITI). 

48. NATALIJA PRICA OREŠKI, dr. stom. (1.12.1988.)
Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2013. godine. 
Bila je Miss Universe Hrvatske 2011. godine. Završila je i specijalistički stručni 
studij General MBA program na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. 
Od 2015. godine radi kao doktor dentalne medicine u Domu zdravlja Centar.

49. MIRNA FARKAŠ SALAMON, mag. novinstva (28.05.1974.)
Magistrica je novinarstva, a diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u 
Zagrebu. Od 1999. do 2006. godine radi kao vanjska suradnica na HRT-u, a 
od 2006. do danas stalno je zaposlena na HRT-u kao novinarka, voditeljica i 
urednica kulturnih, mozaičkih i informativnih emisija.

50. SANDRA PAOVIĆ (15.04.1983.)
Hrvatska je reprezentativka u stolnom tenisu. Bila je prvakinja Hrvatske, 
potom prvakinja Europe i prvakinja svijeta. Osvojila je zlatnu medalju na 
Paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru. 2009. godine dobila je nagradu 
Ponos Hrvatske. Upisala je studij sportskog menadžmenta na Libertas 
međunarodnom sveučilištu u Zagrebu. 

51. SANDRA PERKOVIĆ (25.06.1990.)
Hrvatska atletičarka, rekorderka u bacanju diska i bivša rekorderka u bacanju 
kugle. Dvostruka je olimpijska te višestruka svjetska i europska prvakinja u 
bacanju diska. Članica je kluba Hrvatski akademski atletski klub Mladost. Bila je 
zastupnica u Hrvatskom saboru.


