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Kandidati za Gradsku skupštinu Grada Zagreba
Bandić Milan 365 ∑ Stranka rada i solidarnosti
1. dr.sc. JELENA PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ (02.09.1975.)
Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na odsjecima za Komparativnu
književnost i Kroatistiku, a 2018. i doktorirala u području društvenih znanosti, polje
pedagogija. U statusu je vanjske suradnice na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu na kolegijima Pedagogija i Didaktika. U dosadašnjem političkom radu bila je
zastupnica u Hrvatskome saboru, pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i
sport, potpredsjednica Gradske skupštine Grada Zagreba i zamjenica gradonačelnika u
dva mandata.

2. mr. sc. IVICA LOVRIĆ, dipl. ing. (02.08.1965.)
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.

3. OTTO BARIĆ, dipl.ing.arh. (08.04.1958.)
Arhitekt s međunarodnom karijerom i nizom nagrada te realizacijom velikog broja
projekata u Hrvatskoj, Europi i Srednjem istoku. Spreman je svojim znanjem, iskustvom
i vizijom pokrenuti urbanu obnovu i razvoj rodnoga grada.

4. prof.dr.sc. LJUBO JURČIĆ (20.03.1954.)
Sveučilišni profesor emeritus i istaknuti hrvatski ekonomist. Objavio je više od sto
znanstvenih i stručnih radova iz područja ekonomske politike, ekonomske analize
i poslovne ekonomije. Bio je član brojnih nadzornih odbora i državnih savjetničkih
tijela. Dobitnik je prvih pet godišnjih nagrada za Ekonomskog analitičara godine
'Gorazd Nikić'. Predsjednik je Hrvatskog društva ekonomista od 2006. Bio je ministar
gospodarstva i saborski zastupnik u dva mandata.

5. VIŠNJA FORTUNA, mag. socijalnog rada (28.07.1953.)
Magistrica je socijalne psihijatrije i sociopatologije. Bila je direktorica Centra za
socijalnu skrb Novog Zagreba te pročelnica 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. Bila je članica Socijalnog vijeća Grada Zagreba. Predsjednica je Matice
umirovljenika Hrvatske i članica Nacionalnog vijeća Vlade RH, Etičkog povjerenstva Vlade
RH i Povjerenstva za gerontologiju Ministarstva zdravstva. Nezavisna kandidatkinja.

6. MARIJAN TOMURAD, dipl.krim. (28.04.1963.)
Diplomirani je kriminalista koji je od 1981. do 2009. radio u Ministarstvu unutarnjih
poslova RH. Tijekom tog vremena bio je načelnik PU Šibenske, PU Vukovarskosrijemske, PU Sisačko-moslavačke i PU Zagrebačke. Od 1994. ∑ 2000. bio je je načelnik
Operativno-komunikacijskog centra MUP-a RH, a radio je i kao načelnik Odjela za javni
red MUP-a RH. Od 2010. ∑ 2016. radio je u menadžmentu Croatia osiguranja, a danas je
član brojnih lovačkih te vinogradarskih udruga. Odlikovan je čak sedam puta za učinke u
Domovinskom ratu od strane predsjednika RH.

7. prof.dr.sc. GORDANA RUSAK, dipl.ing. (10.05.1964.)
Redovita je profesorica u trajnom zvanju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Usavršavala se na Sveučilištu u Dresdenu. Članica je Područnog
znanstvenog vijeća za prirodne znanosti i članica Hrvatskog povjerenstva za praćenje
Bolonjskog procesa. Bila je saborska zastupnica u osmom sazivu Hrvatskoga sabora
i predsjednica saborskog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu te zastupnica u
Gradskoj skupštini Grada Zagreba u mandatu od 2017. - 2021.

8. SLAVKA BELJAK (10.03.1950.)
Članica je Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Zagreba već četiri mandata te
članica predsjedništva. Dugogodišnja aktivistica i članica upravnog odbora humanitarne
organizacije SPD Privrednik. Radni vijek provela je u trgovačkim društvima, uglavnom
na rukovodećim mjestima.

9. IVO PAVLOVIĆ, dipl.oec. (14.09.1989.)
Diplomirani ekonomist s pet godina iskustva rada u realnom sektoru na poziciji brand
menadžera u nekoliko hrvatskih tvrtki. Stečenim znanjem i ljubavi prema domaćim
proizvodima otvorio je trgovinu u srcu Zagreba koja zastupa najprestižnije hrvatske mikro
proizvođače u području gastronomije. Aktivan je član u nekoliko neprofitnih organizacija.

10. TADIJA PETROVIĆ, dr.med. (16.02.1983.)
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega se
specijalizirao u područjima ortopedije i traumatologije. Proveo je više godina
usavršavajući se na najpoznatijim klinikama u Švicarskoj. Objavio je radove u
vodećim znanstvenim časopisima. Predavač je na Zagrebačkom sveučilištu Libertas.
Potpredsjednik je Zagrebačkog boksačkog saveza u dva mandata te liječnik
košarkaškog kluba Cibona.

11. prof.dr.sc. IRENA CAJNER MRAOVIĆ, dipl.def. (14.08.1968.)
Diplomirana je socijalna pedagoginja te je doktorirala u istom području. Stekla je
i zvanje diplomirane kriminalistkinje. Od 2003. do 2005. bila je savjetnica ministra
unutarnjih poslova za policiju u zajednici. Radi na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta
u Zagrebu na Odsjeku za sociologiju. Sudjeluje u međunarodnim znanstvenoistraživačkim projektima te je objavila niz znanstvenih publikacija iz područja
kriminologije i sociologije socijalne kontrole. Dobitnica je međunarodne nagrade za
mentorski rad te Hrvatske velike nagrade sigurnosti. Predsjednica je Zagrebačkog
klizačkog saveza.
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12. MIODRAG DEMO (25.07.1967.)
Voditelj je Ureda za branitelje Grada Zagreba već 20 godina te umirovljeni časnik
Hrvatske vojske. Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru u mandatu 2015. ∑ 2016. u kojem
je obnašao dužnost predsjednika Kluba zastupnika Bandić Milan 365 ∑ Stranke rada
i solidarnosti te predsjednika saborskog Odbora za ratne veterane. Zastupnik je u
Gradskoj skupštini Grada Zagreba u razdoblju od 2017. ∑ 2021. te predsjednik Odbora za
branitelje u Skupštini Grada Zagreba. Odlikovan je najvišim odličjima hrvatske vojske za
svoje djelovanje u Domovinskom ratu.

13. LUCIJA TOPOLOVEC (23.01.1996.)
Studentica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Aktivna u društvenom i političkom
životu svojeg rodnog grada. Članica Nadzornog odbora Europske udruge studenata
prava na razini Hrvatske (ELSA Hrvatska), obnaša dužnost SDG ambasadorice te je
također i predsjednica Savjeta mladih Grada Zagreba.

14. MATEJ BATURIĆ, mag.evr.posl.štud. (30.08.1989.)
Magistar je Europskih poslovnih studija i trenutno je na postdiplomskom studiju Sigurnosna
politika RH na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U Kanadi je završio
Toronto Business Academy kao najbolji u klasi. Član je strukovnih i humanitarnih udruga,
DVD „Trnje“ i SRVKS - Sustav radio veza u kriznim situacijama, koje obavljaju djelatnost iz
područja zaštite i spašavanja od interesa za Grad Zagreb i Republiku Hrvatsku. U DVD-u
„Trnje“ obnaša dužnost dopredsjednika društva, a u SRVKS-u savjetnika predsjedništva.

15. SANDRA BAGARIĆ (05.04.1974.)
Akademska glazbenica - operna, operetna i mjuzikl pjevačica, glumica, voditeljica,
solistica Kazališta „Komedija“ u kojem 27 godina nastupa u glavnim ulogama.
Umjetnički djeluje u Hrvatskoj i inozemstvu.

16. VOJIN PERIĆ (02.12.1959.)
Zbog gubitka vida, nakon završene osnovne škole seli se iz Sarajeva u Zagreb kako bi
nastavio školovanje. Od 1980. angažiran je kao glumac u Kazalištu slijepih i slabovidnih
„Novi život“, gdje 2002. postaje i ravnatelj. Utemeljitelj je i organizator jedinog
međunarodnog kazališta slijepih 'Blind in theatre'.
2004. odlikovan Redom Danice sa likom Marka Marulića za posebne zasluge u kulturi.
Zastupnik je u Gradskoj skupštini Grada Zagreba od 2017. do 2021.

17. JOSIP GLASNOVIĆ (07.05.1983.)
2019. završio trenersku školu, smjer streljaštvo u Zagrebu. Streljaštvom se bavi od
1999. Reprezentativac od 2005. neprekidno sve do danas. Nastupao na Olimpijskim
igrama, Peking 2008. i Rio 2016., gdje je osvojio zlatnu medalju. 2019. na svjetskom
kupu u Al Ainu osvojio je kvotu za Olimpijske igre u Tokiju i izjednačio svjetski rekord
125/125 pogodaka. Osvajač je 13 pojedinačnih i 13 ekipnih medalja na Olimpijskim
igrama, Svjetskim i Europskim prvenstvima te Svjetskim kupovima. Dobitnik je državne
nagrade za sport Franjo Bučar 2013., a odlikovan je i redom Danice Hrvatske od
predsjednice Kolinde Grabar Kitarović. Najbolji je sportaš Hrvatske i Zagreba za 2016. te
je u svojoj karijeri proglašavan najboljim strijelcem na leteće mete čak osam puta.
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18. IVICA ZANETTI (7.7.1966.)
Samostalni obrtnik već trideset godina koji njeguje frizersku struku na tradicionalan
način. Za svoj rad dobio je mnoga domaća i međunarodna priznanja i jedini je hrvatski
frizer u Kući slavnih od 2014. Kao vrsni stručnjak pomaže u razvitku obrtništva kroz
cehove i rad u raznim tijelima Obrtničke komore Zagreb. Dragovoljac Domovinskog rata
i nositelj Domovinske spomenice.

19. NURA ISMAILOVSKI, mag.pharm. (23.10.1976.)
Prva Romkinja u povijesti Hrvatske sa završenim Farmaceutsko-biokemijskim
fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Voditeljica je jedne od Gradskih ljekarni Zagreb.
Studentica je Poslijediplomskog specijalističkog studija na Farmaceutskobiokemijskom fakultetu. Više od 15 godina bavi se područjem obrazovanja, ljudskih
prava i prava nacionalnih manjina radom u organizacijama civilnog društva i političkim
djelovanjem. Bila je zastupnica u Gradskoj skupštini, potpredsjednica Vijeća romske
nacionalne manjine Grada Zagreba, vanjska članica Odbora za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Hrvatskog sabora i vanjska članica Gradske koordinacije za ljudska
prava.

20. TAMARA ČUBRETOVIĆ, mag.ing.techn.graph. (17.06.1967.)
Magistra inženjerka grafičke tehnologije. Zamjenica direktora društva Zagrebački
Velesajam, zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba od 2017. - 2021. i glavna
urednica glasila Grada Zagreba - #Zagreb. Dugogodišnja je politička aktivistica na
području Zagreba.

21. ARMIN HODŽIĆ, mag. politologije (10.02.1996.)
Magistrirao je na Fakultetu političkih znanosti na odsjeku Komparativne politike.
Predsjednik je Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i aktivan član
mnogih organizacija humanitarnog djelovanja. Redoviti kolumnist nekoliko domaćih i
stranih medija na temu međunarodnih odnosa i komparativne politike.

22. SLAVKO KOJIĆ, dipl.oec. (11.11.1951.)
Ugledan financijski stručnjak. Javnosti poznat kao pročelnik Gradskog ureda za
financije, posebno zapažen po uspješnom suprotstavljanju nepravednom pokušaju
Ministarstva financija u prisvajanju gotovo 542 milijuna kuna namijenjenih osnovnim
i srednjim školama, zdravstvu, socijalnim ustanovama i vatrogastvu Grada Zagreba.
Dragovoljac je Domovinskog rata.

23. prof.dr.sc. MLADEN BUŠIĆ, prim.dr.med. (01.05.1964.)
Redoviti sveučilišni profesor i znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, ravnatelj je
Kliničke bolnice 'Sveti Duh' i predstojnik Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice 'Sveti
Duh'. Utemeljitelj je Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.
Dobitnik je Nagrada Grada Metkovića i Zagreba, Povelje Hrvatske i Diplome Hrvatskog
liječničkog zbora.
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24. LJERKICA PEREŠIN (01.01.1959.)
Zdravstvena tehničarka - fizioterapeutkinja. Umirovljena je hrvatska braniteljica.
Odlikovana medaljama 'BLJESAK' i 'OLUJA'. U mandatu od 2017. - 2021. članica je
Vijeća Gradske četvrti Novi Zagreb - istok.

25. MIRA BOŽIĆ, odgajateljica (01.01.1953.)
Školovala se na Pedagoškoj akademiji i Filozofskom fakultetu, Odsjek pedagogije.
Najveći dio radnog vijeka radila kao ravnateljica vrtića. Bila je predsjednica Udruge
ravnatelja predškolskih ustanova i članica Povjerenstva za polaganje stručnih ispita. Za
svoj rad i postignute rezultate primila je niz priznanja i nagrada.

26. NENAD PREDOVAN, prof. (01.02.1954.)
Diplomirao je hrvatski jezik i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je
u realnom sektoru i obrazovanju. Nakon sudjelovanja u Domovinskom ratu bio je na
vodećim časničkim dužnostima u Oružanim snagama RH, na dužnosti vojnog izaslanika
RH u BiH, a radnu je karijeru završio u Ministarstvu obrane. Bio je vijećnik u Vijeću
Gradske četvrti Trnje u mandatu od 2017. - 2021. i zastupnik u Gradskoj skupštini Grada
Zagreba te predsjednik Odbora za zaštitu okoliša 2020.

27. ZDENKA NINIĆ, mag.iur. (17.04.1955.)
Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Obnašala je funkciju
pomoćnice ministrice u bivšem Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske
solidarnosti te zamjenice predsjednice Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske.
Izradila je niz zakonskih i programskih podloga vezanih uz djecu, mlade, obitelj i osobe
s invaliditetom. Sada je u mirovini te je usmjerena na zaštitu prava i dostojanstva
umirovljenika i osoba starije životne dobi.

28. mr.sc. MIŠE KUTLEŠA (13.10.1955.)
Diplomirao na Kineziološkom fakultetu, a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u
Zagrebu. Dobitnik je međunarodne trenerske diplome Svjetske hrvačke federacije.
Bio je prvak Jugoslavije 1974., proglašen je najboljim hrvačem do 20 godina 1974., a s
ekipom Zagreba tri puta osvaja 2. mjesto i dva puta 3. mjesto u I. Saveznoj hrvačkoj ligi.
Osvojio je niz sportskih trofeja u sportu i nagrada u nastavi.

29. DAMIR ONIŠKO (27.07.1973.)
Hrvatski branitelj dragovoljac od 1991. i ratni vojni invalid Domovinskog rata, odlikovan
Spomenicom domovinskog rata. Član predsjedništva Udruge HVIDR-a Dubrava i
član predsjedništva DVD-a Granešinski Novaki. Poduzetnik od 1993., vlasnik obrta i
trgovačkog društva u kojemu je zaposlen. Predsjednik Vijeća Gradske četvrti Gornja
Dubrava u mandatu 2017. - 2021.

30. DRAGAN VUČIĆ, mag.ing.traff. (29.08.1955.)
Diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Radio je u HŽ
Infrastrukturi d.o.o. do kraja 2020. Bio je zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba,
a u proteklom mandatu od 2017. - 2021. i predsjednik Vijeća Gradske četvrti Peščenica ∑
Žitnjak. Dragovoljac je i sudionik Domovinskog rata s činom Satnika oklopništva HV-a.
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31. MARINA PUCEVIĆ, bacc.oec. (26.7.1961.)
Od 2017. do 2021. bila je predsjednica Vijeća Gradske četvrti Brezovica. Posvećena
je radu u svojoj gradskoj četvrti u punom radnom vremenu. Podupire rad udruga na
području Gradske četvrti Brezovica i sudjeluje u njihovom radu. Bavi se humanitarnim
radom i pomaže potrebitima, naročito djeci bez adekvatne roditeljske skrbi o kojima
brinu časne sestre Karmelićanke.

32. mr.sc. KATARINA MILKOVIĆ, prof. (11.01.1971.)
Magistrica znanosti iz područja međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost i polaznica
doktorskog studija povijesti, završila je jednogodišnji program Diplomatske akademije
MVP RH. Zamjenica je pročelnika u Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba.
Predsjednica je Radne skupine za obrazovanje i kulturu Hrvatske zajednice županija te
dopredsjednica Europskog doma Zagreb i Europskog pokreta Hrvatska.

33. DAMIR PAVLEK, univ.spec.oec. (01.12.1969.)
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za marketing, a kasnije
je i magistrirao marketing na istom fakultetu. U studentskim danima honorarno je radio
za brojne marketinške agencije, a nakon diplome svoj je profesionalni rad nastavio kao
direktor marketinga i prodaje u internacionalnoj kompaniji te kao predsjednik uprave u
dvije tvrtke. Planira i doktorirati marketing.

34. ŽELJKO JEGER (31.01.1958.)
Završio srednju arhitektonsku tehničku školu. Od 1978. ∑ 1992. radi na domaćim
i stranim gradilištima. Tijekom 1992. osnovao je vlastitu tvrtku JEGER d.o.o . koja
uspješno posluje te kojoj je na čelu i danas. U mandatu od 2017.- 2021. bio je
predsjednik Gradske četvrti Stenjevec te član više različitih vijeća.

35. DEJAN KLJAJIĆ (16.07.1972.)
Osnivač i predsjednik Odbojkaškog kluba 'Olimpik'. Hrvatski branitelj, predsjednik
Komisije za marketing i povjerenik odbojke na pijesku Hrvatskog odbojkaškog saveza.
Bio je predsjednik Vijeća Gradske četvrti Podsused ∑ Vrapče u mandatu od 2017. ∑ 2021.

36. MARIJAN OLJICA, mag. politologije (31.01.1966.)
Diplomirao je na Fakultetu političkih Znanosti u Zagrebu. Bio je predsjednik Vijeća
Gradske četvrti Donji grad u mandatu od 2009. ∑ 2013. Vijećnik je u Vijeću Gradske
četvrti Donji grad u mandatima od 2013. - 2017. i 2017. - 2021. Od 2012. predsjednik je
Nadzornog odbora Vodoprivrede d.d. tvrtke za preventivne, redovne i izvanredne obrane
od poplava na branjenom području. Kao hrvatski branitelj odlikovan je spomenicom
Domovinskog rata 1990. -1992.

37. IGOR DUNDJER, bacc.ing.mch. (11.02.1978.)
Od 2008. godine stalni sudski vještak za cestovni promet, tehniku i procjenu vrijednosti
motornih vozila na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Dugogodišnji je član Hrvatskog društva
sudskih vještaka i procjenitelja. Bio je predsjednik Vijeća Mjesnog odbora Rudeš od
2017. do 2020.
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38. JAKA MUSTAPIĆ, dipl.iur. (15.10.1961.)
Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao pravna
referentica u trgovačkom društvu, nastavnica prve grupe predmeta u osnovnoj školi
te tajnica osnovne i srednje škole. Trenutno radi kao tajnica Grafičkog fakulteta. U
mjesnoj samoupravi obnašala je dužnost članice Vijeća Gradske četvrti Črnomerec te
predsjednice i članice Vijeća Mjesnog odbora Šestinski dol ∑ Vrhovec.

39. MARIJA NIKIĆ, dipl.iur. (18.06.1981.)
Diplomirana je pravnica i voditeljica Odjela za urbanu sigurnost u Gradskom
uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Polaznica je poslijediplomskog
specijalističkog interdisciplinarnog studija 'Upravljanje gradom'. Radila je kao pravnica
za Erste&Steiermarkische Bank d.d., Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
te General Electric Healthcare.

40. MARIJAN MAVRAČIĆ, dipl.ing.agr. (30.01.1958.)
Diplomirao na Fakultetu poljoprivrednih znanosti u Zagrebu. Od 2006. radio kao
viši stručni savjetnik u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva
Grada Zagreba, a od 2019. u podružnici Zagrebačke županije. Radi na neposrednom
savjetovanju OPG-a na području Grada Zagreba i Zagrebačke Županije.

41. MIRKA JOZIĆ, mag.oec. (13.05.1970.)
Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je polaznica Doktorskog studija
poslovne ekonomije na istom fakultetu. Nakon nekoliko godina iskustva u privatnom
sektoru prelazi u Zagrebački holding d.o.o. gdje je bila direktorica financija. Od 2013.
radi u Gradskoj upravi i vodi Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.
Njezino djelovanje usmjereno je na razvoj poduzetništva, obrtništva i startup scene, na
smanjenje nezaposlenosti i pokretanje investicija kroz javno privatna partnerstva. Od
2018. preuzela je i područje energetike i zaštite okoliša te koordinira projekte vezane
uz energetsku obnovu javnih zgrada i izgradnju postrojenja za gospodarenje otpadom.
Trenutno je fokusirana na razvoj smart city projekata u Gradu Zagrebu.

42. mr.sc. MILANA VUKOVIĆ RUNJIĆ, prof. (20.03.1970.)
Hrvatska književnica. Piše poeziju i prozu. Suradnica je brojnih novina i časopisa.
Pročelnica je Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba.

43. doc.dr.sc. VJEKOSLAV JELEČ, dr.med. (08.07.1961.)
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1984., a 1993. stječe zvanje specijaliste
neurokirurga. Od 1993. radi na Odjelu za neurokirurgiju KB 'Dubrava'. Izabran je za
gradskog zastupnika u Gradskoj skupštini Grada Zagreba 2013., a potom je izabran za
pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba.

44. MILAN PAVELIĆ, prof. (11.08.1979.)
Diplomirao je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Kao aktivni sportaš bio je
reprezentativac Hrvatske u hrvanju u svim uzrastima. Nakon sportske karijere radi kao
trener u klubu i nacionalnim selekcijama. Organizator je trening kampova najviše razine
i velikih sportskih natjecanja. Od 2008. zaposlenik je Gradske uprave Grada Zagreba, a
od 2018. je pročelnik Gradskog ureda za sport i mlade.

Zaokruži
listu br.

45. prof.dr.sc. MATO BARTOLUCI (22.01.1949.)
Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1974., magistrirao 1980., a potom i
doktorirao na 1986. na navedenom fakultetu. Radio je kao docent, izvanredni i redoviti
profesor na Kineziološkom fakultetu te kao redoviti profesor u trajnom zvanju na
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Obnašao je funkciju dekana Kineziološkog fakulteta
u dva mandata. Član je znanstvenog vijeća za turizam pri HAZU. Obnašao je funkciju
predsjednika Vijeća Gradske četvrti Trnje od 2017. do 2021.

46. IBRICA JUSIĆ (15.12.1944.)
Hrvatski kantautor i glazbenik. Može se pohvaliti 60 godina dugom umjetničkom
karijerom. Dobitnik je Porina za životno djelo, ali i mnogih drugih priznanja. Još uvijek je
aktivan i stvara.

47. ZDENKA KOVAČIČEK (16.01.1944.)
Istaknuta hrvatska glazbenica sa 60 godina dugom uspješnom karijerom. Dobitnica
mnogih festivalskih i strukovnih nagrada. Dobitnica Porina za životno djelo. Odlikovana
ordenom Reda Danice s likom Marka Marulića za zasluge u kulturi. Danas je i dalje
aktivna u glazbenom stvaralaštvu.

Zaokruži
listu br.

