Mr. Dražen Jurković, dr.med.

Diplomirao i magistrirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Pohađao edukaciju iz
Business intelligence na Sveučilištu Phoenix u SAD-u.
Autor i koautor više stručnih i znanstvenih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim
stručnim časopisima.
Posjeduje radno iskustvo u svim segmentima zdravstvenog sustava. U mandatu Vlade RH
2008.- 2011. obnašao je dužnost državnog tajnika (zamjenika ministra) u Ministarstvu
zdravstva i socijalne skrbi. Bio je predsjednik upravnog vijeća HZZO-a, podžupan za
društvene djelatnosti i zdravstvo, ravnatelj zavoda za javno zdravstvo, predsjednik upravnog
vijeća opće bolnice, te član upravnog vijeća kliničke bolnice. Radio je i kao liječnik u
bolničkom sustavu, u ambulanti obiteljske medicine, te u zavodu za javno zdravstvo.
Voditelj je pregovaračkog tima Ministarstva zdravstva u pregovorima za granski kolektivni
ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Voditelj je nacionalnog projekta informatizacije primarne zdravstvene zaštite u sklopu
informatizacije zdravstvenog sustava (uvođenje elektronskog recepta, e-naručivanje i ezdravstveni karton) koji je Hrvatsku po podacima međunarodne agencije Europian Health
consumers 2008. godine svrstao na 17. mjesto u Europi odmah iza Njemačke, a ispred
Slovenije i Italije.
Voditelj je međunarodnog projekta Vlade RH, u suradnji sa Svjetskom bankom – Reforma
hitne medicinske pomoći i investicijsko planiranje u zdravstvu.
Voditelj je projekta reforme primarne zdravstvene zaštite – Koncesije u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti.
Direktor je Udruge poslodavaca u zdravstvu.

Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med.

Rođena u Splitu, 17.04.1968. 1993.g. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. 2002.g. Specijalistički ispit iz Nuklearne medicine, 2004.g. Magistar znanosti,
2011.g. Doktor znanosti, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 2015.g. Naslovni Docent,
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.
Od 1991-94.g. radila kao demonstrator Prve pomoći u Kabinetu vještina pri Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, samostalno vodila tečajeve prve pomoći za vrijeme
Domovinskog rata za Hrvatsku vojsku, studente zagrebačkog Sveučilišta i u sklopu Katedre
za anesteziologiju.
Od 1995.g. do 2007.g. specijalizant i specijalist nuklearne medicine na Klinici za onkologiju i
nuklearnu medicinu, KB „Sestre milosrdnice“, Zagreb, a od 2007-2014.g. pročelnik
djelatnosti nuklearne medicine i voditelj PET/CT Centara Poliklinike Medikol. Od 2014. do
sada Ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Centar.
Sudjelovala na brojnim međunarodnim tečajevima stručnog usavršavanja. Kao stipendist
Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) višekratno boravila u inozemstvu na
stručnom usavršavanju, a 2006.g. boravila na edukaciji za PET/CT dijagnostiku u Minhenu.
Sudjelovala u osnivanju prvog PET/CT centra u Hrvatskoj, također u osnivanju i organizaciji
prvih PET/CT Centara u drugim zemljama EU (Bugarska, Rumunjska).
Objavila preko 30 radova u časopisima i zbornicima, urednica dviju knjiga i jednog zbornika
radova, autor nekoliko poglavlja u knjigama ostalih autora. Pozvani predavač na više od 60
domaćih i međunarodnih stručnih skupova i predavač Europske škole nuklearne medicine
(ESNM). Predavač na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu od 2001.g. i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 2010.g.
Sudjelovala u 7 međunarodnih projekata.
Član brojnih organizacijskih i znanstvenih kongresnih odbora, međunarodnih i hrvatskih
stručnih društava, timova za izradu smjernica Hrvatskog onkološkog društva i Hrvatskog
hematološkog društva. Recenzent u međunarodnom časopisu “Radiology and Oncology” i
„Fulbright Visiting Scholar Programa“.
Nagrade: počasna diploma Medicinskog fakulteta Sveučilišta „Prof.dr. Paraskev Stoyanov“ u
Varni, Bugarska, za doprinos razvoju nuklearne medicine u Bugarskoj.

Prof. dr.sc. Marko Banić, dr.med.

Dr. sc. Marko Banić, dr.med. rođen 28. lipnja 1960. godine u Zagrebu. Znanstveni
savjetnik, naslovni izvanredni profesor (Medicinski fakultet Rijeka) i docent (Medicinski
fakultet Zagreb), Fellow of the European Board of Gastroenterology and Hepatology (
FEBGH, 2011.). Promoviran na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine.
Edukacija:
§
§
§
§
§
§

Položio specijalistički ispit iz Interne medicine (Zagreb, 1993.) i priznata uža
specijalizacija iz Gastroenterologije i hepatologije (Zagreb, 2003. )
Poslijediplomski studij iz Alergologije i kliničke imunologije (Magistarski rad
obranio 1992., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Poslijediplomski studij iz Gastroenterologije i hepatologije (Disertaciju obranio
1997., Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu).
Međunarodna diploma; Health Services Managemant (ŠNZ "A. Štampar", 2003.)
Stručni naziv magistra menadžmenta u zdravstvu (MF u Zagrebu, 2009.)
Završeni program za menadžera u zdravstvu (Effectus, 2016.)

Međunarodna edukacija:
§
§
§
§
§

Sveučilište "Johannes Gutenberg", Mainz, Njemačka (I i II Medicinska Klinika,
mentori: Prof. Klaus Ewe, Prof. KH Meyer zum Bueschenfelde , 1983. – 1984.).
UCLA Division of Gastroenterology "The 10th World Congresses of
Gastroenterology . The Young Clinicians / Scientists Program (Listopad 1994.)
Sveučilišna bolnica Hamburg - Eppendorf, Klinika za interdisciplinarnu
endoskopiju, mentor: Prof. N Soehendra, rujan 2000.)
"Train the Trainers" Workshops of WGO (World Gastroenterology Organisation)
Educational and Training Committee, 2008. (Opatija, Hrvatska) i 2009.
(Dubrovnik, Hrvatska)
ESPEN Life-Long Learning Programme on Clinical Nutrition and Metabolism
Live Courses: sveukupno 15 modula, uključivši i "Train the Trainers" module za
edukatore u kliničkoj prehrani.

Članstva:
§
§
§
§

Hrvatsko društvo za imunologiju sluznice – HLZ (Predsjednik)
Hrvatsko gastroenterološko društvo (član Upravnog odbora)
Hrvatsko društvo za kliničku prehranu i metabolizam – HLZ (član Upravnog
odbora))
Society for Mucosal Immunology (Bethesda, USA, od 1998.)

§
§

European Association for Gastroenterology, Endoscopy and Nutrition (EAGEN)
Akademija medicinskih znanosti Hrvatske (AMZH, redoviti član Internističkog
kolegija od 2004.)

Sažetak znanstvene i nastavne aktivnosti i iskustva:
§
§
§

§

Naslovni izvanredni profesor (MF Rijeka) i docent (MF Zagreb): 15 godina
aktivnog učešća u izvođenju dodiplomske i poslijediplomske nastave, u
znanstveno-nastavnom zvanju
Znanstveni savjetnik (2012.), voditelj završenog znanstvenog projekta i suradnik
na više završenih znanstvenih projekata.
Organizator, pozvani predavač i član radnog predsjedništva na brojnim
međunarodnim simpozijima i tečajevima (European Society for Gastrointestinal
Endoscopy – ESGE / European Association for Gastroenterology and Endoscopy –
EAGEN, Falk Symposia) i domaćim sastancima (Hrvatsko gastroenterološko
društvo / Hrvatsko društvo za kliničku prehranu i metabolizam, u području
gastroenterologije, imunologije sluznice i kliničke prehrane.
Autor deset poglavlja u znanstvenim klnjigama i udžbenicima 100 in extenso
publikacija (40 indeksiranih u CC / SCI), preko 300 citata u bazi Web of Science.

Antoaneta Bilić, dipl.oec.

Diplomirala je na Ekonomskom fakulteteu Sveučilišta u Zagrebu. Savjetnica je ministra
zdravlja u Ministarstvu zdravstva RH. U istom ministarstvu radila je kao i načelnica Sektora
za europske fondove, strukturne reforme i međunarodne projekte i načelnica Sužbe za javnu
nabavu.
Stekla je dugogodišnje iskustvo u provođenju nabave suladno Zaonu o javnoj nabavi, te u
provođenju nabave sukladno međunarodnim propisima i smjernicama Svjetske banke.
Također, pripremala je i koordinirala provođenje projekta Zajedničke nabave u zdravstvu.
S obzirom na dugogodišnju suradnju s međunarodim financijskim institucijama i
organizacijama na području pripreme i provedbe projekta na području zdravstva financiranih
iz međunarodnih sredstava, kao i edukaciju u inozemstvu, bila je Project Manager na „
Projektu unaprjeđenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu“

Ivan Božajić, struč.spec.ing.sec.

Rođen je 1983. u Zadru gdje je završio osnovnu školu i matematičku gimnaziju. Zvanje
stručnog prvostupnika inženjera sigurnosti smjer Zaštita na radu, stekao je na Visokoj školi za
sigurnost u Zagrebu. Na istoj školi završio je i specijalistički studij smjer Zaštite okoliša.
Na Visokoj školi za sigurnost sudjelovao je u nastavi kolegija Informatika i u suradničkom
zvanju od akademske godine 2006./2007. do 2011./2012. Izvodio vježbe sa studentima.
Za POU Algebru razvio je PHP i MySQL program obrazovanja za kojeg sam napisao tri
priručnika, te tri godine radio kao predavač tog seminara i voditelj/mentor tog programa
obrazovanja.
Za Visoko učilište Algebra – Visoka škola za primijenjeno računarstvo razvio je kolegij
Razvoj mobilnih igara zajedno sa svim materijalima koji se predaje kao izborni predmet na 2.
godini specijalističkog diplomskog stručnog studija. Osim tog kolegija na tom učilištu predaje
još dva kolegija: PHP programiranje i Uvod u objektno orijentirano programiranje.
Administrira i nadograđuje Moodle e-learning sustav, sustav za udaljeno učenje. Veće
instalacije i održavanja napravio je za POU Algebru, KBC Zagreb, Erste Banku, Allianz
osiguranje itd.
Trenutno je zaposlen kao predavač na Visokom učilištu Effectus na kolegiju Osnove
informatike i sudjeluje u razvoju i nadogradnji informacijskog sustava Digitalne referade.

Prof. dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.

Prof. dr. sc. Mladen Bušić rođen je 1964. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završio
je u Metkoviću. Nakon odsluženog vojnog roka upisao je i završio Medicinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu.
Na Zavod za oftalmologiju tada OB “Sveti Duh” u Zagrebu došao je 1992. godine na
znanstveni projekt Pohranjivanje rožnice kunića – očna banka. Godine 1993. započeo je
specijalizaciju iz oftalmologije, a 1996. godine položio specijalistički ispit. Rješenjem
Ministarstva zdravstva 2012. godine stječe status subspecijalista za prednji segment oka.
2013. godine postaje primarijus. Uže područje rada mu je mikrokirurgija prednjeg segmenta
oka s naglaskom na ultrazvučne operacije sive mrene u djece i odraslih.
Pohađao je poslijediplomski doktorski studij na Prirodoslovno matematičkom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu te Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu, na kojem i doktorira 2008. godine. Završio je i poslijediplomski studij Management
u zdravstvu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Asistent je Medicinskog
fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2006., a viši asistent od
2008.godine. Iste godine odlukom Nacionalnog vijeća za znanost postaje znanstveni suradnik.
Od školske godine 2008/2009. aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz oftalmologije na
Medicinskom fakultetu u Osijeku. Predavač je na poslijediplomskom studiju iz oftalmologije
na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i doktorskom studiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Godine 2010. postaje viši znanstveni suradnik i naslovni
docent, a od 1. veljače 2011. godine redovni docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u
Osijeku. 2013. godine odlukom Nacionalnog vijeća za znanost postaje znanstveni savjetnik, te
izvanredni profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Od 2015. godine voditelj je i
predavač na Poslijediplomskom studiju Oftalmologija i optometrija Medicinskog fakulteta
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
U razdoblju 2005.-2010. ravnatelj je Kliničke bolnice “Sveti Duh”, Zagreb, a tada, 2009.
godine Opća bolnica „Sveti Duh“ dobiva status kliničke bolnice, što je po prvi puta u povijesti
Republike Hrvatske da je jedna opća bolnica prerasla u kliničku. Od 2008. obnaša dužnost
predstojnika Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice “Sveti Duh”. 2013. godine započinje
svoj treći mandat kao ravnatelj Kliničke bolnice “Sveti Duh”. Iste godine postaje i
predsjednik Upravnog vijeća Poliklinike Zagreb. Godine 2014. kao Predsjednik Udruge
poslodavaca u zdravstvu Republike Hrvatske postaje članom Izvršnog odbora Europskog
udrženja bolničkih menadžera.

Redovni je član Hrvatskog oftalmološkog društva, te njegovog upravnog i znanstvenog
odbora, Europskog udruženja za kirurgiju katarakte i refraktivnu kirurgiju te Američke
akademije za oftalmologiju. Konzultant je Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za
upućivanje osiguranih osoba HZZO-a na liječenje u inozemstvo. Član je Radne skupine
specijalističkog i subspecijalističkog usavršavanja doktora medicine pri Ministarstvu zdravlja,
član Povjerenstva za oftalmologiju Ministarstva zdravlja, član Povjerenstava za obrane tema
doktorskih disertacija i doktorskih disertacija na Medicinskom fakultetu u Osijeku, član
Ispitnih komisija Ministarstva zdravlja za polaganje specijalističkog i subspecijalističkog
ispita iz oftalmologije, redoviti ispitivač studenata na ispitu iz kolegija “Oftalmologija” na
Medicinskom fakultetu u Osijeku.
Objavio je u domaćim i inozemnim stručnim i znanstvenim časopisima preko stotinu
znanstvenih i stručnih radova, poglavlja u knjizi i kongresnih sažetaka. Sudjelovao je na
brojnim tuzemnim i međunarodnim oftalmološkim kongresima, te u osnutku prve hrvatske
očne banke. Aktivno prezentira, kao pozvani predavač, autor i koautor, radove na brojnim
domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Pomagao studentima medicine pri izradi i
objavi radova kao koautor, a desetorici specijalizanata oftalmologije rješenjima ministra
zdravlja glavni je mentor specijalizacije te mentor pri izradi doktorskih disertacija. Od 2008.
voditelj je „Live surgery“ tečaja iz fakoemulzifikacijske kirurgije, te organizator i voditelj
„Wet-lab“ kabineta pri Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ u Zagrebu, čime
je osigurana trajna edukacija mikrokirurških vještina fakoemulzifikacije u laboratorijskim
uvjetima. 2011. godine, kao organizator i glavni istraživač, pokreće znanstveni projekt
„Ambliopija u četverogodišnje djece Grada Zagreba“ što je najveći svjetski projekt u dječjoj
oftalmologiji takve vrste, prijavljen pri najvećoj svjetskoj bazi kliničkih istraživanja –
Nacionalnom institutu za zdravlje Sjedinjenih Američkih Država (NIH, ClinicalTrials.gov
NCT01430247). Projekt odlukom ministra zdravlja 2015. godine prerasta u obvezni
Nacionalni skrining na ambliopiju čime se Republika Hrvatska svrstava među desetak zemalja
svijeta koje takav probir imaju na nacionalnoj razini. Organizator je i voditelj tradicionalnih,
godišnjih Tečaja prve kategorije iz oftalmologije pri Medicinskom fakultetu Osijek, a od 2014
i u suradnji s Medicinskim fakultetom Ljubljana. Kao glavni urednik i autor u razdoblju od
2011.-2015. publicira osam sveučilišnih udžbenika iz oftalmologije, a 2014. koautor je i
sveučilišnog udžbenika iz pedijatrije. Glavni je i odgovorni urednik monografije „Opća
bolnica "Sveti Duh": 202 godine“ iz 2006. godine. Bio je recenzent u časopisima Medix i
Neurologia Croatica, te član Savjeta časopisa Medicinski Vjesnik i član uredništva jedinog
oftalmološkog časopisa u Hrvatskoj Ophthalmologia Croatica.
Dobitnik je nagrade Kulturnog Sabora SR Hrvatske za desetogodišnje kulturno djelovanje
1986. godine i nagrade Grada Metkovića „Sveti Ilija“ za 2011. godinu. Član je Upravnog
odbora Udruge Dani Neretve u Zagrebu te Društva Neretvana i prijatelja Neretve u Zagrebu.
Dao je izgraditi Kapelu Blažene Djevice Marije u Kliničkoj bolnici „Sveti Duh“ koju je 2007.
godine posvetio uzoriti kardinal monsig. Josip Bozanić.

Prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med.

Diplomirala je i magistrirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je
anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, te hitne medicine. Uspješno završila
Menadžment u zdravstvu.
Radila je u Službi za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Opće bolnice
Karlovac, te u Domu zdravlja Karlovac, gdje je obavljala poslove predsjednice stručnog
vijeća, pomoćnice ravnatelja i voditeljice službe za hitnu medicinsku pomoć. Bila je član
Povjerenstva za reorganizaciju hitne medicine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, a
od 2009. godine je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Ima veliko
organizacijsko i predavačko iskustvo. Završila je poslovno usavršavanje te stekla diplomu
menadžera u zdravstvu. Sudjelovala je u organizaciji brojnih tečajeva i edukacija te nekoliko
stručnih kongresa.
Autorica je jedne te koautorica pet stručnih knjiga iz područja hitne medicine. Za svoj rad i
doprinos u zdravstvu dobila je više nagrada.
Član je Upravnog odbora Hrvatskog društva hitne medicine Hrvatskog liječničkog zbora i
član Hrvatskog katoličkog liječničkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Hrvatski je
branitelj i dragovoljac domovinskog rata.

Dr. sci. Miroslav Hanževački, dr.med.

Diplomirao i magistrirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Uspješno obavljao poslove
stručnog suradnika, voditelja proizvoda, voditelja marketinga i voditelja prodaje te voditelja
poslovne jedinice u renomiranim međunarodnim farmaceutskim kompanijama.
Educiran kroz poslijediplomsku edukaciju o upravljanju prema programu Henley
Management College.
Završio poslijediplomski studij iz pretkliničke farmakologije i primjene ultrazvuka u kliničkoj
medicini. Završio je specijalizaciju iz opće-obiteljske medicine te doktorirao na području
ranog otkrivanja kognitivnog popuštanja.
Autor je desetak originalnih znanstvenih radova te aktivno sudjelovao u pripremi većeg broja
stručnih skupova iz područja obiteljske medicine i psihoterapije.
Naslovni je viši asistent na Katedri za opću-obiteljsku medicinu Medicinskog fakulteta u
Zagrebu. Obnaša funkciju drugog dopredsjenika Hrvatske liječničke komore. Ravnatelj Doma
zdravlja Zagreb Zapad.

Doc. dr.sc. Đuro Horvat, prof.v.š.

Rođen 20.07.1955 Cerni. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Član je uglednih
znanstvenih i stručnih asocijacija kao i programskih odbora,a za svoje je djelovanje dobio
veći broj priznanja. Profesor je u trajnom zvanju na Visokoj poslovnoj školi Effectus , za
financije i pravo, u Zagrebu iz predmeta Strategijski menadžment i Temeljne funkcije
upravljanja. Sudjelovao je u četiri znanstveno-istraživačka projekta kao istraživač. U sklopu
znanstvene i stručne suradnje predavao je na više fakulteta kao vanjski suradnik i gost
predavač. Autor i suautor je znanstvenih(53) i stručnih(35) radova kao i veliki broj studija iz
područja menadžmenta,organizacije,novih organizacijskih oblika-clustera i konkurentnosti
poduzeća . Objavio je deset knjiga kao autor,suautor ili urednik.
Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija i skupova , a radovi su objavljeni
u zbornicima radova ,i znanstvenim publikacijama od kojih se posebno mogu izdvojiti:
1. Đuro Horvat, Marinko Kovačić, Nataša Trojak,Personal branding in the context of
contemporary market, International Proceedings of Social and Behavioral Sciences, 2015,
3(1): 28-40(članak,znanstveni rad).
2. Berislav Andrlić; Đuro Horvat. Social media communication in agriculture: Case study
of Croatian wine market//Conference Proceedings DOKBAT 11th Annual International
Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers/doc. Ing. Pavla Staňková, PhD.
(ur.). Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2015.
230-239 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
3.Horvat Đuro; Bogdanić, Marta. Competitiveness Clusters - Paradigm for Economic
Development of the Republic of Croatia//3rd International Scientific Symposium Economy
of Eastern Croatia - Vision and Growth/prof.dr.sc. Mašek, A. (ur.).
Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2014.
310-320 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
4. Horvat Đuro. Tematski klasteri u turizmu//1ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC
SYMPOSIUM ECONOMY OF EASTERN CROATIA - YESTERDAY, TODAY,
TOMORROW/prof.dr.sc.Mašek Tonković,Anka(ur.).Osijek:Studio HS inernet d.o.o., Osijek i
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku, 2012. 230239 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
5. Horvat Đuro. Internationalisation, objectives and possibilities of strategic linking od
small and medium-sized businesses in Croatia//Globalization and enterpreneuership: fears,
challenges and opportunities: priceedings/Krebec Denisa (ur.) Pula: Faculty of Economics and
Tourism, 2003.225-232 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni).
6. Horvat Đuro, „Clastering“, a new Model and Motor for the development of small and
medium sized enterprises in the Republic of Croatia//Proceedings of the Fifth International
Conference of Enteprise in Transition/Reić Zlatan (ur.) Split – Tučepi: Faculty of Economics
Split, 2003. 1803-1811 (predavanje, međunarodna recenzija, objavljeni rad, znanstveni)

Mr.sc. Ivan Idžojtić

1980. god. završio Srednju školu Nova Gradiška, ekonomski smjer, a 1985. diplomirao na
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer - financijsko bankarski. Magistrirao Poslijediplomski znanstveni studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer –
Računovodstvo, revizija i financije.
RADNO ISKUSTVO: 1986. god. DIK Stjepan Sekulić, Nova Gradiška, 1986 – 1991. god
Končar – Elektrotehnički institut, Zagreb, 1991.-1995. Končar – PEX, Zagreb, 1995. Hrvatska zajednica rač. i financijskih djelatnika, Zagreb; Časopis Računovodstvo i financije
SAMOSTALNA DJELATNOST: OVLAŠTENI POREZNI SAVJETNICI Javorović, Idžojtić i
partneri; Zagreb, Vlaška 94 – Stariji partner
SPECIJALISTIČKA PODRUČJA:
Ovlašteni porezni savjetnik - Odobrenja za rad ministra financija Republike Hrvatske - klasa:
UP/I-131-01/07-01/67; Ur. broj: 513-07-21-11/07-3
Računovodstvo i financije – savjetnik
Objave stručnih i znanstvenih radova iz područja računovodstva, financija i poreza
Predavanja na seminarima iz područja računovodstva, financija i poreza
Predavanja na programu „Nadzor i korporativno upravljanje“, VPŠ Libertas Zagreb i
Dominoring Zagreb
Predavanja na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagebu – predmet
Računovodstvo i porezi
Predavanja na Poslijediplomskom znanstvenom studiju Ekonomskog fakulteta u Zagrebu –
smjer Računovodstvo i porezi, predmeti: Računovodstvo i Porezi.
JAVNE I DRUGE FUNKCIJE:
Savjetnik u Hrvatskoj zajednici računovođa i financijskih djelatnika
Vanjski suradnik Ekonomskog fakulteta u Zagrebu - katedra za računovodstvo
Zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa „Računovodstvo i financije“
Član raznih stručnih tijela i suradnik na pripremi propisa iz područja računovodstva i poreza
Predavanja na seminarima iz područja računovodstva, financija i porezav
Član Komisije za ispite za ovlaštenog računovođu pri Hrvatskoj zajednici računovođa
Član Komisije za ispite za stečajnog upravitelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike
Hrvatske
Član Komisije za ispite za por. savjetnika pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske
Član Radne skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
na području Poglavlja 6 – Trgovačko pravo

Mr. Dubravka Jadro, dipl.iur.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je vise stručnih radova iz područja medicinskog prava.
Obnašala je dužnost pomoćnice ministra za pravne poslove u Ministarstvu zdravstva RH od
2005. do 2008. godine. Bila je ravnateljica Uprave za pravne poslove u istom ministarstvu do
2012. godine. Sudjelovala je u izradi niza zakonskih i podzakonskih propisa iz resora
zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Obnašala je dužnost predsjednice Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Bila je članica upravnih
vijeća više kliničkih zdravstvenih ustanova, te Središnjeg registra osiguranika.
Sudjelovala je u timovima Ministarstva zdravstva kod pregovora za sklapanje Kolektivnog
ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Obnašala je dužnost predsjednice Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog
ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.
Vanjska je suradnica Udruge poslodavaca u zdravstvu.

Dr.sc. Ksenija Klasić

Diplomirala je teorijsku fiziku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na području
informacijskih znanosti na FOI Varaždin.
Iskustvo na području organizacije poslovanja osiguravajućih društava stekla je kao direktor
nadležan za organizaciju rada i tehnologiju prvo u Croatia osiguranju, a zatim u Allianz
Zagreb.
Nakon višegodišnjeg iskustva u gospodarstvu radila je kao neovisni savjetnik za područje
razvoja i upravljanja poslovnim procesima, organizaciju i informatiku, te je do 2009. godine
obavljala poslove stalnog sudskog vještaka za informatičku djelatnost. Od 2000. godine
predaje kolegije iz područja osiguranja i informacijskih znanosti na visokim učilištima kao
vanjski suradnik. Na Visokom učilištu Effectus predaje kolegij „Osiguranja i osiguravateljni
rizici“. Trenutno radi u u K&K posredovanje d.o.o. kao član uprave i ovlašteni posrednik u
osiguranju.
Autorica je niza znanstvenih i stručnih radova, te autorica i koautorica više skripata i knjiga iz
područja osiguranja i informacijskih znanosti, koje se koriste kao udžbenici u nastavi. Knjiga
„Osnove osiguranja-načela i praksa" koju je napisala u koautorstvu s prof.dr.sc. Ivom
Andrijanićem obavezna je literatura za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za
obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju. Također, prevedena je na albanski
jezik i prilagođena za potrebe nastave na tamošnjim sveučilištima.
Izabrana je u naslovno zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju za područje društvenih
znanosti, polje informacijske znanosti, te docenta i profesora visoke škole u trajnom zvanju za
područje društvenih znanosti, polje ekonomija.

Dr.sc.Nevenka Kovač,dr.med.

Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1987. godine, a slijedećih pet
godina provela u ambulanti hitne medicinske pomoći u Općoj bolnici Koprivnica. Tijekom
četrnaestogodišnjega rada u farmaceutskoj tvrtki Belupo d.d. razvija svoju karijeru sve do
pozicije direktora marketinga. Završava MBA program na Poslovnoj školi Bled, a 1999.
godine završava i poslijediplomski specijalistički studij Međunarodni marketing na
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U tvrtki Lucidus d.d. 2010. godine postaje suradnik za razvoj medicinskog programa i radi na
osnivanju Specijalne bolnice Sv. Katarina u kojoj je ravnateljica do kraja 2014. godine.
Nakon toga preuzima funkciju glavne savjetnice ministra zdravlja te je od Vlade Republike
Hrvatske imenovana stručnim koordinatorom Ministarstva zdravlja u okviru europskog
semestra, članom nekoliko stručnih radnih skupina i povjerenstava te predsjednicom
sanacijskih vijeća Kliničke bolnice Merkur, Kliničke bolnice Dubrava te Opće bolnice Zadar.
Kraće vrijeme obnaša funkciju v.d.ravnateljica Imunološkog zavoda, a od svibnja 2016.
ravnateljica je privatne Poliklinike Medico u Rijeci.
Obnašajući navedene funkcije surađuje sa tijelima Europske komisije, Svjetske banke i drugih
međunarodnih institucija. Tijekom svojeg 28-godišnjega radnog iskustva trajno se usavršava
pohađajući niz stručnih edukacija u zemlji i inozemstvu. Ima bogato iskustvo rada iz područja
zdravstvenog sustava (organizacija i upravljanje zdravstvenim ustanovama, poznavanje i
izrada zdravstvene legislative, komunikacija s državnim zdravstvenim institucijama, rad na
rukovodećim pozicijama pri organizaciji prodaje i marketinga, osnivanja zdravstvenih
ustanova i istraživačkih laboratorija, zdravstveno certificiranja objekata, kontakti s kupcima,
dobavljačima i investitorima na internacionalnom tržištu, rad u državnim tijelima i
povjerenstvima, suradnja s međunarodnim zdravstvenim i financijskim institucijama).
Krajem 2015. godine završava doktorski sudij Management na Ekonomskom fakultetu
Sveučilišta u Osijeku obranom doktorske disertacije “Sustav zdravstvene zaštite u Hrvatskoj odnos javnog i privatnog zdravstva”.

Boris Lukovnjak, mag.oec.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu (smjer Organizacije i menadžment).
Zamjenik je direktora u Udruzi poslodavaca u zdravstvu. Većina njegovih poslova u UPUZ-u
je vezana za analizu financijskih izvještaja zdravstvenih ustanova, ekonomsko savjetovanje
članica, kvantifikaciju determinanti poslovanja zdravstvenog sustava, dubinsko snimanje
poslovnih procesa u zdravstvenim ustanovama, razvijanje i implementacija sustava
kompenzacijskog menadžmenta u privatnim zdravstvenim ustanovama i dijelu javnih,
tehničko vođenje i razvoj e-Registra lijekova, te za projekte zdravstvenog turizma i
akreditacije.
Nositelj je brojnih predavanja iz područja zdravstva u organizaciji Udruge poslodavaca u
zdravstvu, te zdravstvenih ustanova, županija i lokalnih samouprava i drugih interesnoutjecajnih subjekata u zdravstvu. Kao vanjski suradnik angažiran je na nekoliko projekata i
aktivnosti Ministarstva zdravlja RH. Glavnina profesionalnih interesa vezana mu je za
područja menadžmenta ljudskih potencijala, projektnog menadžmenta, javnih financija i
makroekonomije.

Ivan Lukovnjak, dipl.oec.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Završio je postdiplomski
studij iz menadžmenta u zdravstvu na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Radio je u službi
nabave Rade Končar Transformatori, te kao savjetnik u SOUR-u zdravstva Zagreb - Istok.
Obnašao je dužnost pomoćnika ravnatelja za ekonomsko - financijske i ostale poslove u
Klinici za traumatologiju Zagreb. U tom periodu je bio član i predsjednik Ekonomskog
savjeta Udruge poslodavaca u zdravstvu. Obnašao je funkciju i zamjenika ravnatelja Kliničke
bolnice Dubrava. Član je stručnih povjerenstava Ministarstva zdravstva (Povjerenstvo za
sanaciju poslovanja zdravstvenih ustanova, Povjerenstvo za ocjenu provedbe Zakona i uredbe
o plaćama djelatnika u zdravstvu i Povjerenstvo za uvođenje plaćanja po terapeutskom
postupku). Od 2004. godine radi na poslovima pomoćnika ravnatelja Udruge poslodavaca u
zdravstvu.
Sudjeluje u radu predsjedništva Europske udruge bolničkih menadžera, te u uređivačkom
odboru časopisa Hospital Europske udruge bolničkih menadžera. Od 2010. godine radi u
tvrtci Medi-lab kao direktor kontrolinga.
Aktivno sudjeluje na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu i na ŠNZ
Andrija Štampar gdje izvodi nastavu iz upravljanja resursima i upravljanja rizicima u
zdravstvu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu sudjeluje u praktičnoj nastavi vezanoj za
karakteristike zdravstvenog sustava u RH. Također predaje i na Zdravstvenom veleučilištu u
Zagrebu.
Kao glavni istraživač sudjelovao je u izradi projekata konsolidacije i reorganizacije pojedinih
bolničkih ustanova. Član je upravnog odbora Hrvatskog društva za poboljšanje kvalitete
zdravstvene zaštite pri HLZ. Redovito objavljuje radove u stručnim glasilima i časopisima.

Prof.dr.sc. Vladimir Mićović, dr.med.

Vladimir Mićović je rođen u Rijeci, 12. ožujka 1958. godine.
Prvo radno iskustvo je stekao kao liječnik stažist u Kliničkom bolničkom centru Rijeka u
razdoblju od 1982. do 1983. godine. Od 1983. do 1984. godine je radio kao liječnik opće
prakse u Domu zdravlja Poreč, a od 1984. do 1987. godine kao liječnik u Općoj bolnici
Liverpool. U Zavod za javno zdravstvo (ZZJZ PGŽ) se zaposlio 1987. godine, gdje je kao
liječnik u djelatnostima socijalne medicine i javnog zdravstva radio do 1989. godine. 1995.
godine postaje voditelj Odjela za DDD i ekotoksikologiju u ZZJZ PGŽ i na toj funkciji ostaje
do 1998. godine. Od 1997. do 1998. godine radi kao stručni suradnik (asistent) na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u području rada zdravstvene ekologije.
Funkciju voditelja Zdravstveno-ekološke službe u ZZJZ PGŽ je obnašao u razdoblju od 1998.
do 2000. godine te je radio kao stručni suradnik (viši asistent) na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Rijeci.
2000. godine je obnašao funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja kao liječnik specijalist
zdravstvene ekologije te funkciju stručnog suradnika na Medicinskom fakultetu Sveučilšta u
Rijeci.
Od 2002. pa sve do danas obnaša funkciju ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Primorsko-goranske županije. Pročelnik Katedre za zdravstvenu ekologiju pri Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci postaje 2003. godine i istu funkciju obavlja sve do danas. Za
izvanrednog profesora izabran je 2005. godine, a za redovitog profesora 2011.
1997. godine stječe zvanje doktor nauka na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, a
1994. godine zvanje magistar znanosti. Doktor medicine pri istom Sveučilištu postaje 1982.
godine.
Usavršavanje profesora se sastoji od slijedećeg:
- 1989. – 1990. godine, Poslijediplomski studij: klinička patofiziologija, turistička,
pomorska i tropska medicina, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
- 1991. – 1993. godine, Poslijediplomski studij iz javnog zdravstva i zdravstvene
ekologije, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu
- 1996. godine, Područje zdravstvene ekologije, WHO, CRE Copernicus, Budapest,
Hungary
- 1996. godine, Područje epidemiologije, London School of Hygiene & Tropical
Medicine, University of London
- 1996. godine, Područje epidemiologije, American Austrian foundation, Salzburg,
Austria
- 2001. godine, Područje upravljanja u zdravstvu, Observatory Summer School, WHO
Regional Office for Europe, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London
School of Economics & Political Science, Dubrovnik

2001. – 2002. godine, Poslijediplomski studij Leadership and Management of Health
Services, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Medicinski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu
- 2002. godine, Područje ekonomike zdravstva, University of York, Centre for Health
Economics, York, England
- 2004. godine, Područje zdravstvene ekologije, United Nations Headquarters, World
Information Transfer, New York, USA
Osobne vještine profesora su govorenje, pisanje i čitanje engleskog jezika (stupanj C2).
Vođenje ustanove, organizacija vježbi za jačanje socijalne kohezije i zajedništva, izgradnja i
snaženje timova za izvršavanje zadataka, motivacije, zajedničke vizije i kreacije svrstava se u
njegove socijalne vještine i kompetencije. Pod organizacijske vještine ubrajaju mu se završeni
Poslijediplomski stručni studij „Leadership and Management in Health Systems“ i završenu
Školu komunikacije „Kako voditi, a ne šefovati“.
-

Koristi se računalom i računalnim programima u funkciji vođenja ustanove, izvođenja nastave
te izrade stručnih i znanstvenih projekata i programa. Rekreativno se bavi sportom, točnije
nogometom i skijanjem.Posjeduje vozačku dozvolu B kategorije.
Podaci izvučeni iz Google Scholara:
Indeks navoda Sve Od 2011.
Citati
489 313
H-indeks
12 8
i10-indeks
13 7

Marijana Mihaljević, mag.iur.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku. Radila na
poslovima rukovoditelja pravne i kadrovske službe u Domu zdravlja Samobor, višeg pravnog
savjetnika u Ministarstvu zdravlja, a od 1998. godine radi kao samostalni pravni savjetnik u
Udruzi poslodavaca u zdravstvu.
Završila tečaj zdravstveni menadžment – „ Edukacija za ravnatelja zdravstvenih ustanova „.
Aktivni sudionik i predavač na brojnim stručnim skupovima, seminarima i savjetovanjima
vezanim za zdravstvenu djelatnost i područje medicine u Republike Hrvatske. Autor i
komentator stručnih publikacija i edicija iz područja zdravstva u izdanju Udruge poslodavaca
u zdravstvu – zbirke pravnih propisa iz zdravstvene djelatnosti i zdravstvenog osiguranja.
Sudjelovala na Kongresima Europske asocijacije menadžera bolnica ( Krakov, Dublin,
Zurich, Prag, Berlin ).
Član Savjeta za zdravlje Zagrebačke županije. Član Etičkog povjerenstva Klinike za
psihijatriju Vrapče, Zagreb. Član Hrvatskog žrtvoslovnog društva – Zagreb.
Kontinuirani član stručnog tima za izradu elaborata i projekata vezanih uz osnivanje i analizu
poslovanja zdravstvenih ustanova / PB Strmec; DZ Prag; Vukovarsko - srijemska županija;
OB Pula; SB za med. rehabilitaciju „Dr.Martin Horvat“ Rovinj i dr.
Sudjelovala kao član radne skupine za evaluaciju izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj
zaštiti i Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i u članstvu pregovaračkog tima
Vlade Republike Hrvatske za sklapanje kolektivnog Ugovora za djelatnost zdravstva i
zdravstvenog osiguranja.
Sudjelovala u procesu Mirne reintegracije zdravstva hrvatskog Podunavlja u zdravstveni
sustav Republike Hrvatske , za što je brojna odlikovanja i zahvale.

Darko Milković, mag.iur.

Rođen 1966. u Gospiću., 1991. diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1994.
položio pravosudni ispit. Od 1.9.2013. sudac je Vrhovnog suda Republike Hrvatske.
2005. - 2013. Sudac Županijskog suda u Zagrebu (2006. - 2013. Zamjenik predsjednika
Županijskog suda u Zagrebu, od 2008. - 2013. Predsjednik Građanskog odjela Županijskog
suda u Zagrebu)
1996. - 2005. sudac Općinskog suda u Zagrebu, 1994. - 1996. stručni suradnik na pravnim
poslovima u poduzeću Pliva d.d. Zagreb, 1992. - 1994. sudski vježbenik u Županijskom sudu
u Zagrebu
Od 2009. suradnik je u nastavi na Pravnom fakultetu u Zagrebu iz područja radnog i
socijalnog prava
Član je više radnih skupina Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske za izradu nacrta
prijedloga izmjene i dopuna zakona.
Od 2011. Predsjednik je Hrvatskog društva za građanskopravnu znanost i praksu
Član je Savjeta časopisa Radno pravo
Od 2011. sudjeluje kao nastavnik (izabran u nastavno zvanje viši predavač) na predmetu
Radno pravo na Visokoj školi za financije i pravo Effectus
Bibliografija:
Knjige u koautorstvu:
"Zakon o radu kroz sudsku praksu", izdavač Radno pravo, Zagreb, listopad 2007.
"Veliki komentar novog zakona o radu" izdavač Vaša knjiga, ožujak 2010.
"Zakon o radu" komentar, sudska praksa, ogledni primjeri, izdanje TEB Zagreb, srpanj 2010.
Znanstveni radovi:
"Otkaz ugovora o radu" - Godišnjak 13. XXI savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog
zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2006. - izvorni znanstveni rad
"Izbor članova radničkih vijeća" - Godišnjak 14. XXII savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog
zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2007. - izvorni znanstveni rad
"Ostvarivanje prava radnika na naknadu plaće u parničnom i ovršnom postupku" - Godišnjak
15., XXIII savjetovanja Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija

2008. - izvorni znanstveni rad
"Aktualnosti radnih odnosa - gospodarska kriza i položaj stranaka ugovora o radu" Godišnjak 16., XXIV savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne
prakse, Opatija 2009. - pregledni znanstveni rad
"Primjena novog Zakona o radu u vezi s parničnim postupkom" - Godišnjak 17., XXV
savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2010. izvorni znanstveni rad
"Radno pravo - radno vrijeme, godišnji odmor, isprave o plaći i otkaz ugovora o radu prema
izmijenjenim propisima radnog prava" (koautor s dr. sc. M. Zuber) - Godišnjak 17., XXVI
savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne prakse, Opatija 2011. izvorni znanstveni rad
"Novela Zakona o radu iz 2013 i kolektivni otkazi u svjetlu primjene europskog prava" Godišnjak 19., XXVIII savjetovanje Aktualnosti Hrvatskog zakonodavstva i zakonodavne
prakse, Opatija 2013.

Mr.sc. Jasna Ninčević, dr.med.spec.

Rođena 20. veljače 1963. u Makarskoj, gdje završava osnovnu i srednju školu. Medicinski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu–studij u Splitu upisala je 1980. godine, a diplomirala 1987.
godine.
Pripravnički staž je odradila u Domu zdravlja Makarska, a 1989. godine položila državni ispit.
Nakon toga radila je u Domu zdravlja Makarska na hitnoj pomoći, te kao liječnik opće
medicine.
Početkom 1991. godine zaposlila se u Domu zdravlja Sinj, gdje je radila na Odjelu
hemodijalize, HMP i u timu terenskih liječnika za potrebe HV početkom Domovinskog rata.
U razdoblju od siječnja 1995. godine do veljače 1999. godine obnašala je dužnost ravnateljice
Doma zdravlja Sinj. U međuvremenu je proveden proces privatizacije primarne zdravstvene
zaštite, te je dvije godine radila kao liječnik u privatiziranoj ambulanti opće medicine u Sinju.
Specijalizaciju iz epidemiologije dobila je 2003. godine u Nastavnom zavodu za javno
zdravstvo u Splitu. Specijalistički ispit položila je u svibnju 2006. godine, a tijekom
specijalizacije završila je i znanstveni poslijediplomski studij iz Kliničke medicine pri
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Nakon položenog specijalističkog ispita radila je
u Službi za epidemiologiju kroničnih nezaraznih bolesti, a potom kao voditelj Službe za
zdravstvenu ekologiju.
Magistrirala je 2011. god. na Medicinskom fakultetu u Splitu na temu Diabetes u dječjoj dobi
i stekla naziv mr.sc. ( magistar znanosti )
Od ožujka 2010. godine postala je ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitskodalmatinske županije, a 2014.godine ponovno je izabrana za svoj drugi mandat.

Sani Pogorilić, mag.pharm.

Sani Pogorilić je 1989. godine diplomirao na Farmaceutsko – biokemijskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine započeo je poslovnu karijeru u Plivi na poslovima
izvozima, te marketinga antibiotika.
Od 1991. godine bio je odgovoran za poslovanje Novo Nordiska u Republici Hrvatskoj, a
2001. godine imenovan je predsjednikom Uprave Belupa. Od 2007. godine preuzima izvršnu
funkciju direktora Hrvatske udruge inovativnih proizvođača lijekova ( IF! – Inovativna
farmaceutska inicijativa, član je europskog udruženja EFPIA – sa sjedištem u Bruxellesu ),
gdje radi i danas.
Tijekom poslovne karijere u generičkoj i inovativnoj farmaceutskoj industriji stječe vrijedna
iskustva, znanja i vještine.

Ivana Rimac Lesički, dipl.novinar

Nakon diplome Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, smjer novinarstvo, profesionalnu
karijeru započela je u Jutarnjem listu.
Narednih pet godina, do 2009. godine, prošla gotovo sve rubrike tog dnevnog lista te radila i
za druga izdanja poput reportažnih tema za tjednike Globus i Grazia. Spomenute godine
prelazi u Večernji list gdje, među ostalim, preuzima uređivanje rubrike Zagreb i pokreće prvi
zagrebački besplatni tjednik Večernji list City.
Nakon konkretnog uredničkog iskustva posljednje tri godine bavi se novinarskim radom iz
tema zdravstva i zdravlja.
Povremeno surađuje i sa drugim izdanjima kompanije poput mjesečnika Moje zdravlje te
realizira periodične specijalizirane priloge.

Univ.mag. Željko Rotim, dr.med.dent.

Univ. Mag. Željko Rotim, dr.med. dent. stomatološki fakultet završio je u Zagrebu.
Predsjednik je Nacionalnog Povjerensstva za dentalnu medicinu i Predsjednik Hrvatskog
društva za estetiku lica Hrvatskog liječničkog zbora.
Posebni je savjetnik ministra zdravlja Republike Hrvatske za djelatnost dentalne medicine,
kao i savjetnik ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
Magistrirao na poslijediplomskom specijalističkom studiju Stomatološkog fakluteta u
Zagrebu, na Zavodu za Oralnu kirurgiju.
Posebno područje interesa je estetika lica, estetska stomatologija i implantologija.
Zaposlen je u svojoj privatnoj ordinaciji od 1992. godine.
Dužnosnik je Hrvatske komore dentalne medicine, u kojoj predsjednik je Povjerenstva za
suradnju sa osiguravajućim društvima.
Obavljao je dužnost predsjednika Upravnog vijeća poliklinike Zagreb.
Obavljao je dužnost člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Tihomir Strizrep, dr. med.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon višegodišnje karijere u
primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti te u zdravstvenom osiguranju osnovao je
konzultantsku tvrtku Audenta savjetovanje.
Bio je ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i član Upravnog vijeća Agencije
za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu. Bio je voditelj Nacionalne radne skupine za strateško i
investicijsko planiranje u zdravstvu.
Završio je dodatna usavršavanja iz zdravstvene ekonomike na Brunel University u Londonu.
Kao stručni suradnik Svjetske banke pruža konzultantske usluge u području zdravstvenog
osiguranja i financiranja zdravstva u Ukrajini, Kazahstanu, Armeniji, Bosni i Hercegovini,
Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Latviji.
Član je raznih stručnih udruga u RH i inozemstvu.

Andreja Šantek, dipl. novinar

Rođena je 22. siječnja 1973. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu te
Fakultet političkih znanosti, smjer novinarstvo.
Usporedo s upisom na fakultet 1991. godine počinje raditi kao novinarka, prvo na lokalnoj
radio postaji, a nakon toga u dnevnim novinama Večernji list, Jutarnji list, Slobodna
Dalmacija i Poslovni dnevnik. Prošla je klasični novinarski put: od pisanja za gradsku rubriku,
do rubrike unutarnja politika i praćenja Ureda Predsjednika RH, te uređivanja mjesečnika
'Zdravlje' u Jutarnjem listu i rubrike 'Medicina i biznis' u Poslovnom dnevniku.
Od 1998. godine specijalizirala se za teme iz područja medicine, zdravstva i zdravstvene
politike. Sudjelovala je i/ili organizirala mnoge okrugle stolove, konferencije za pacijente i
liječnike i tečajeve iz područja zdravstva.
U mandatu od 2011. do 2015. godine bila je predsjednica Zbora zdravstvenih i medicinskih
novinara pri Hrvatskom novinarskom društvu, čiji je i danas član.
Pohađa poslijediplomski studij „Menadžment u zdravstvu“ pri Medicinskom fakultetu u
Zagrebu. 2013. godine se zapošljava u Hrvatskoj liječničkoj komori kao novinar i urednik u
Liječničkim novinama, a u rujnu 2015. prelazi u Ministarstvo zdravlja gdje radi kao
glasnogovornica tadašnjeg ministra Siniše Varge.
Od 1. travnja 2016. zaposlena je u farmaceutskoj tvrtki Novartis Hrvatska na poziciji Public
& Government Affairs manager.

Zvonimir Šostar, dr.med.

Ravnatelj je Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar.“ Diplomirao je i magistrirao na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Liječnički pripravnički staž i stručni ispit
položio je u KBC-u Zagreb.
Na Zdravstvenom Veleučilištu ima nastavno zvanje predavača kao naslovno zvanje u
području biomedicine i zdravstva, polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, grana javno
zdravstvo.
Radio je kao pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje dugi niz
godina, te je bio i predsjednik Savjeta za zdravlje grada Zagreba.
Ima veliko predavačko i profesionalno iskustvo. Dodatnu edukaciju završio je na Harvard
Medical School iz područja zdravstvene politike s posebnim naglaskom na usklađivanje
troškova za zdravstvo i dobivenih koristi („Your Future in Health Care: Matching Costs and
Benefits“), zatim edukaciju za liječnike Vještine za novi svijet- zdravstvene zaštite („Skills
for the New World of Health Care“), te edukaciju za liječnike („Program for Physican
Educators“). Također je završio i dodatnu edukaciju na J.F.Kennedy School of Government
za liječnike s ciljem unapređenja znanja i vještina za rukovodeće osoblje u institucijama iz
područja zdravstva.
Sudjelovao je u petogodišnjem ciklusu Europskog udruženja neurokirurških udruga, te
položio europski stručni ispit u Jeruzalemu. Na više simpozija i međunarodnih kongresa
sudjelovao je sa svojim stručnim radovima, te u više navrata nagrađivan i pohvaljen od strane
medicinskog fakulteta.

Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med.

DATUM ROĐENJA:
27. rujan 1962.
MEDICINSKA IZOBRAZBA:
- Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 1982. - 1987.
- Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, poslijediplomski studij Klinička patofiziologija,
1987. – 1988.
- Klinički bolnički centar Rijeka, specijalizacija iz interne medicine, 1992. – 1996.
- Sveučilište u Zagrebu i London School of Economics, poslijediplomski studij Zdravstveni
menadžment, 2001. – 2002.
STRUČNA NAPREDOVANJA:
- Doktor medicine, 1987.
- Specijalist interne medicine, 1996.
- Uža specijalnost iz gastroenterologije, 2006.
ZNANSTVENA NEPREDOVANJA:
- Magistar znanosti , 1991.
- Doktor znanosti, 1997.
- Docent, 1999.
- Izvanredni profesor, 2002.
- Redovni profesor, 2005.
- Redovni profesor, trajno zvanje , 2010.
PRETHODNA RADNA MJESTA:
- Klinički bolnički centar Rijeka – pripravnički staž, 1987. – 1988.
- Global Marine Drilling Company (USA) – opća praksa, 1988. – 1990.
- Dom zdravlja Rijeka – Kardiološka jedinica, 1990. – 1991.
SADAŠNJE RADNO MJESTO:
- V.d. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka
- Predstojnik Klinike za internu medicinu Kliničkog bolničkog centra Rijeka
- Zamjenik pročelnika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
- Godišnja nagrada Grada Rijeke zbog izuzetnog doprinosa razvoju gastroenterolo

Goran Trbojević, dipl.iur.

Rođen 23.07.1976. u Ogulinu. Završio Jezičnu gimnaziju u Rijeci 1995. godine, a diplomirao
je 2004. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Pripravnički staž odradio je u sustavu
državne uprave, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ). Potom prelazi na Visoku
poslovnu školu Libertas na poziciju tajnika škole, gdje se bavi širokim spektrom pravnih
poslova vezanim uz poslovanje tog učilišta. Godine 2007. imenovan je za poslovnog direktora
Visoke poslovne škole Libertas, a u srpnju 2008. postaje i predavač te sunositelj predmeta
Trgovačko i radno pravo. Od 2010. do 2011. godine radio je na Veleučilištu VERN' na
funkciji izvršnog direktora za korporativno pravo.
Od 2011. godine tajnik na EFFECTUS – visokoj školi za financije i pravo. Nositelj nastavnog
predmeta Radno pravo.
1. prosinac 2007 – Idžojtić, I., Trbojević, G.: “Cesija – promjena vjerovnika i oblik
plaćanja” stručni članak, UDK 336.64 – časopis “Računovodstvo i financije”; br. 12/07
(HZ RIF, Zagreb, Hrvatska)
2. prosinac 2010. – Bartolin Vojta, G., Trbojević, G.: „Pravni okvir korupcijskih kaznenih
djela u gospodarskom poslovanju“ – stručni rad, UDK 343.352:338 - Zbornik radova
Visoke poslovne škole Libertas, br. 3 (Visoka poslovna škola Libertas, Zagreb, Hrvatska)
3. svibanj 2012. Uzelac, J., Trbojević, G.: “Javni bilježnici u postupcima naplate
potraživanja“, Pravo u gospodarstvu, 2012/3, 347.961.4:347.952
4. svibanj /lipanj 2013. - Uzelac, J., Trbojević, G., „Adhezijsko sklapanje ugovora s
posebnim osvrtom na tumačenje spornih odredbi“, Pravo u gospodarstvu, svibanj/lipanj
2013.

Dr.sc. Luka Vončina, dr.med

Diplomirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Magistrirao na London School
of Economics Sveučilišta u Londonu, doktorirao na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Splitu. Autor i koautor većeg broja članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim
i znanstvenim časopisima.
Radio kao rukovoditelj Službe za lijekove u HZZO-u, pomoćnik ministra zdravlja, član
upravnog odbora Europske medicinske agencije, predsjednik i član upravnih vijeća Agencije
za lijekove i medicinske proizvode, Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Kliničkog
bolničkog centra Osijek, Kliničke bolnice Dubrava, Kliničke bolnice Merkur, itd.
Vodio veći broj uspješnih reformskih projekata u hrvatskom zdravstvu: reformu regulative
određivanja cijena lijekova i uvrštavanja lijekova na liste HZZO-a, zajedničku bolničku
nabavu, projekt reforme hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranje u zdravstvu, itd.
Trenutno radi kao konzultant.

Dr.sc. Marija Zuber, dipl.oec.

Marija Zuber rođena je 8. siječnja 1957. g., diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
1979. i na istom fakultetu magistrirala 1984. g. Zaposlena je u Hrvatskoj zajednici
računovođa i financijskih djelatnika Zagreb kao savjetnica-urednica u uredništvu časopisa
Računovodstvo i financije.
Od 2008. g. nositelj je certifikata ovlaštenog poreznog savjetnika.
Objavila je više od stotinu stručnih članaka na temu primjene poreznih propisa, propisa koji
uređuju doprinose za socijalna osiguranja te propisa koji uređuju sustav radnih odnosa i
socijalnih prava temeljem radnog odnosa. Urednik je i koautor tridesetak izdanja stručnih
knjiga iz navedenih područja.
U sklopu obavljanja redovnih radnih aktivnosti, kao predavač sudjeluje u izvođenju brojnih
seminara, savjetovanja i programa stručnih edukacija za računovođe i druge financijske
stručnjake.
Od 2001. do 2006. g. bila je član Savjeta Agencije za nadzor mirovinskih fondova i
osiguranja (Hagena), a od 2001. do 2004. g. član Poreznog savjeta pri Ministarstvu financija
Republike Hrvatske.
Sada je član Ispitnog povjerenstva za polaganje ispita za stečajne upravitelje koje djeluje pri
Ministarstvu pravosuđa, u okviru kojeg je ovlašteni ispitivač za predmet Osnove
računovodstva i financija.

