

ŽIVOTOPISI
(po redoslijedu
priloga u Zborniku)

Prof. dr. sc. Nenad Pokos rođen je 1965. godine u
Zagrebu. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Viši znanstveni suradnik je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar te izvanredni profesor
na Studiju sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je ili samostalno radio u više istraživačkih projekata Instituta. Objavio je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova s područja demografije.
Ivan Grujić obavlja dužnost pomoćnika ministrice
u Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te predsjednika Povjerenstva Vlade Republike
Hrvatske za zatočene i nestale. Od 1993. godine čelnik
je tijela nadležnih za traženje zatočenih i nestalih osoba
tijekom Domovinskog rata. Rođen je 1952. godine u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studij kriminalistike završio je na Sveučilištu u Zagrebu, na Fakultetu
kriminalističkih znanosti. Objavio je tri stručna rada na
temu zatočenih i nestalih osoba te sudjelovao na brojnim
međunarodnim i domaćim stručnim skupovima. Za svoj
rad odlikovan je Spomenicom Domovinske zahvalnosti, Redom hrvatskog pletera te Redom Danice hrvatske
s likom Katarine Zrinske. Godine 2006. Ivanu Grujiću
dodijeljena je nagrada HHO-a „Miko Tripalo“ za zaštitu
i promicanje ljudskih prava u djelovanju tijela vlasti koje
nadilazi profesionalne obveze.
Višnja Bilić viša je stručna savjetnica u Ministarstvu
obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Upravi za zatočene i nestale. Od 1993. godine glavno područje stručnog rada su joj osobe zatočene i nestale tijekom
Domovinskog rata, osobito analitička obrada podataka o
zatočenim i nestalim osobama, organizacija aktivnosti u
procesu traženja te suradnja s međunarodnim i domaćim
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nevladinim organizacijama. Rođena je u Studencima, općina Lovreć, 1966. godine. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu. Studij psihologije završila je 1991. godine na
Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih
stručnih skupova. Za svoj rad nagrađena je Spomenicom
Domovinske zahvalnosti i Redom hrvatskog pletera.
Višnja Mišin rođena je u Vinkovcima, gdje je završila
osnovnu školu i gimnaziju, a Pravni fakultet u Zagrebu. Po
završetku studija vraća se u rodni grad i počinje raditi kao
novinarka; prvo radi na lokalnoj radio-postaji Vinkovci i
piše za Vinkovački list, a zatim, tijekom Domovinskog rata
prelazi na Hrvatsku televiziju. U televizijskom novinarstvu okušala se u svim formama izvještavanja s ratišta u
Hrvatskoj i BiH. Bila je zadužena za izvještavanje o tijeku
mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Svoja iskustva i
zapažanja tijekom dvogodišnje suradnje s američkom administracijom i upravom UN-a u Podunavlju sažela je u
knjizi „Erdutska krivulja mira“. Povremeno je izvještavala
o važnim događajima u susjednoj Srbiji, a najveće zanimanje predstavljaju joj suđenja za ratni zločin i kažnjavanje
zločinaca. Upravo stoga završila je znanstveni poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti na Pravnom
fakultetu u Zagrebu.
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Doc. dr. sc. Dražen Švagelj rođen je 1955. u Vinkovcima, gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski
fakultet, specijalizaciju iz patologije i postdiplomski studij
iz citologije završava na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirao je i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao liječnik u Hitnoj
službi Medicinskog centra Vinkovci, a nakon povratka sa
specijalizacije radi kao patolog. Od 1994. do 1997. gradonačelnik je Vinkovaca, a do 2001. godine i član Gradskog
poglavarstva. Od 1996. do 1999. godine zastupnik je u
Zastupničkom domu Hrvatskog državnog sabora, te član
saborskih Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu politiku i
Odbora za ratne veterane. Od 1990. godine predavač je
na Katedri za patologiju Medicinskog fakulteta u Osijeku, a od 2004. godine docent na istoj Katedri. Objavio je
više znanstvenih i stručnih radova, te sudjelovao u izradbi
znanstvenoistraživačkih projekata, te na više domaćih i
međunarodnih stručnih skupova. Član je Hrvatskoga liječničkog zbora, potpredsjednik Hrvatskog društva patologa i sudskih medicinara, član Hrvatske liječničke komore, predsjednik Ogranka Matice hrvatske Vinkovci i član
Glavnog odbora Matice hrvatske, predsjednik Lige protiv

raka Vinkovci, predsjednik gradskog društva Hrvatskog
Crvenog križa Vinkovci, počasni član Hrvatskog Crvenog
križa, član Družbe „Braća Hrvatskoga Zmaja“ i pročelnik
Zmajskog stola u Vukovaru, te član i aktivni sudionik Druge biskupijske sinode Đakovačke i Srijemske biskupije. Za
zasluge u Domovinskom ratu odlikovan je Spomenicom
domovinske zahvalnosti, Spomenicom Domovinskog rata
i Redom hrvatskog trolista, a dodijeljen mu je i počasni
čin satnika oružanih snaga Republike Hrvatske.
Krunoslav Šarić je rođen 1980. u Vinkovcima. Osnovnu školu pohađao je u Nuštru, a gimnaziju u Vinkovcima.
Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu diplomirao
je 2004. godine, obranivši diplomski rad „Oružane snage NDH“. Po završetku školovanja vratio se u Nuštar, te
radi u vinkovačkoj gimnaziji i osnovnoj školi u Nuštru.
Godine 2006. upisao je poslijediplomski doktorski studij
povijesti na Hrvatskim studijima. Kao uže područje svoga
rada odabrao je Domovinski rat, s naglaskom na događaje
u istočnoj Slavoniji. U izradi je doktorske disertacije iz tog
područja, pod mentorstvom dr. sc. Josipa Jurčevića.
Mr. sc. Ivo Turk rođen je 1977. godine u Zagrebu,
gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996.
upisao je studij geografije na Prirodoslovno-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2. ožujka
2001. Iste je godine upisao poslijediplomski studij geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu.
Od 1. rujna 2004. zaposlen je kao asistent – znanstveni
novak na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, gdje je od zaposlenja do 31. prosinca 2006. radio na
znanstveno-istraživačkom projektu „Demografski gubitci
i posljedice Domovinskog rata“. Magistrirao je na Geografskom odsjeku PMF-a 2006. s temom „Suvremena demogeografska obilježja i procesi u Karlovačkoj županiji“.
Objavio je 3 stručna i 3 znanstvena rada. Tema je njegove
doktorske disertacije „Srednji gradovi Hrvatske – Suvremena demogeografska obilježja“.
Prof. dr. sc. Dražen Živić rođen je u Vukovaru 1968.
godine. Diplomirao je 1993. godine na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Na istom je fakultetu magistrirao 1998. i doktorirao 2000. godine. Kao viši znanstveni suradnik radi u
Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Posebno se bavi
istraživanjima povezanima uz demografiju Hrvatske, demografiju malih područja, demografiju braka i obitelji,
demografske posljedice rata te etno-demografiju. Vodi-
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telj je područnoga centra Instituta Ivo Pilar u Vukovaru.
Izvanredni je profesor na Studiju sociologije Hrvatskih
studija Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je Državne nagrade za znanost u području društvenih znanosti za znanstvene novake (2001.). Objavio je sedamdesetak znanstvenih
i stručnih radova u međunarodno referiranim časopisima,
zbornicima radova i knjigama, kao i knjige: Stanovništvo
Vukovarsko-srijemske županije (autor), Stvaranje hrvatske
države i domovinski rat (koautor) i Činitelji demografskih
kretanja u Republici Hrvatskoj (koautor). Uredio je knjigu
Prikrivena grobišta Hrvata u Republici Sloveniji i suurednik je triju zbornika radova (Međunarodni odjeci Vukovara
1991. godine, Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i
perspektive, Vukovar – hrvatska baština i perspektive razvoja) te jedne knjige (Hrvatski holokaust – Dokumenti i svjedočanstva o poratnim pokoljima u Jugoslaviji). Sudjelovao
je na tridesetak hrvatskih i međunarodnih znanstvenih
skupova.
Mr. sc. Mario Kevo rođen je 1977. godine u Varaždinu. Diplomirao je i magistrirao na Odsjeku za povijest
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kraće vrijeme
je bio zaposlen u JU Spomen-područje Jasenovac, odakle
je 2002. prešao na Hrvatski institut za povijest, odnosno
na znanstveno-istraživački projekt dr. sc. Ivana (Dražena)
Jelića „Hrvatski demokratski pokret i Domovinski rat u
Slavoniji, Srijemu i Baranji“. U sklopu projekta bavio se
istraživačkom problematikom izravnih demografskih gubitaka u Domovinskom ratu na području Brodsko-posavske županije. Trenutno je zaposlen na znanstveno-istraživačkom projektu dr. sc. Mate Artukovića „Slavonija,
Srijem i Baranja 1860. - 1945.: politika, društvo, kultura“,
gdje se bavi primarnim istraživačkim interesom, tj. u radu
je usmjeren na problematiku logorskog sustava u NDH
(osobito logori Jasenovac i Stara Gradiška) te djelovanje
Međunarodnog odbora Crvenoga križa u NDH. Samostalno ili u suautorstvu objavio je četiri knjige, četiri poglavlja u knjizi, tridesetak znanstvenih i stručnih radova
te četrdesetak prikaza i osvrta. Sudjelovao je u radu više
domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Dobitnik
je Državne nagrade za znanost za znanstvene novake u području humanističkih znanosti (2006.).
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Josipa Maras Kraljević rođena je u Zagrebu 1974.
godine, gdje je završila dosadašnje obrazovanje. Studirala
je povijest i etnologiju na Filozofskom fakultetu, a diplomirala na Odsjeku za povijest 1999. godine. Od 1999. do
2003. godine radila je kao profesorica povijesti u veliko-

goričkoj osnovnoj školi te u Gimnaziji Družbe sestara milosrdnica u Zagrebu. Od 2006. godine radi u Hrvatskom
memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog
rata kao arhivistica. Voditeljica je Zbirke filmskog, audio
i video gradiva.
Dr. sc. Rebeka Mesarić Žabčić, znanstvena suradnica,
zaposlena je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu i uglavnom se bavi istraživanjima vezanima uz hrvatske
iseljenike. Koordinirala je međunarodni projekt „Migration
and Intercultural Relations-Challenge for European Schools
Today“, Comenius 2-3 Inservice Training Course od 2002.
do 2005. godine. Istovremeno je u Bruxellesu bila glavna
evaluatorica spomenutog projekta. Od 2005. do 2008. koordinira međunarodni projekt „Learning Migration“. Godine
2002. bila je na znanstveno-istraživačkoj stipendiji Istraživačkog vijeća (Research Council) iz Osla na Sveučilištu u
Stavangeru (Norveška). Višegodišnja je članica Hrvatskoga
geografskog društva iz Zagreba, Matice Hrvatske, Hrvatskog-gradišćansko-hrvatskog društva, Austrijskog kulturnog
foruma, Alliance for Responsibile, Plural and United World
iz Pariza, EDRN-a (European Diaspora Research Network),
Hrvatskoga svjetskog Sabora i AIESEE-a (Association Internationale D’etudes Du Sud-Est Europeen). Aktivno govori i
služi se engleskim i francuskim jezikom. Na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu u Zagrebu doktorirala je 2005. godine te stekla akademski stupanj doktora znanosti.
Magistrica Sandra Cvikić profesor je engleske književnosti i sociologije. Završila je dvopredmetni dodiplomski studij (engleska književnost i sociologija) u Kanadi, na
University of Western Ontario, te interdisciplinarni magisterij Suvremenih europskih studija na Sussex University
u Velikoj Britaniji kao stipendist Ministarstva europskih
integracija RH i britanske vlade. U okviru magistarskog
rada istražila je u okviru socijalne teorije moderniteta pojavu nacionalizma i stvaranje hrvatskog nacionalnog identiteta iz socijalno-povijesne perspektive na primjeru grada
Vukovara. Tijekom rada i djelovanja u okviru Vukovarsko-srijemske županije, izradila je niz razvojnih projekata
vezanih uz reforme i eurointegracijske procese u županiji,
te sudjelovala u brojnim istraživanjima i izradi studija i
strateških dokumenata na nacionalnoj i lokalnoj razini.
Aktivno je sudjelovala i održala niz predavanja na međunarodnim i domaćim seminarima i simpozijima vezanim
uz europske integracije i politike Europske Unije. Pohađa
interdisciplinarni doktorski studij kroatologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od studenog 2008.
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godine radi u područnom centru Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Vukovaru.
Dr. sc. Antun Šundalić (1959.) redoviti je profesor
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u
Osijeku, gdje predaje sociologiju i sociologiju managementa. Do sada je objavio samostalno tri knjige: Crkva, vjera
i politika (Zagreb, 1999.), Od rezignacije do utočišta (Osijek, 1999.), Hrvatsko društvo i integracijski procesi (Osijek,
2004.) i, u koautorstvu, jedan sveučilišni udžbenik te više
od 70 znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima s domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.
Također je suurednik dvaju zbornika: Razvojne perspektive
ruralnog svijeta Slavonije i Baranje (Zagreb, 2003.) i Globalizacija i regionalni identitet (Osijek, 2007.). Sudjelovao
je i sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Član je Hrvatskoga sociološkog
društva.
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Dragutin Babić rođen je 1958. u Pleternici. Osnovnu školu pohađao je u Frkljevcima i Pleternici, a gimnaziju
u Požegi. Studij sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je 1982. Na poslijediplomskom
studiju Sociologija migracija obranio je 1997. magistarski
rad „Socioekonomski aspekti zbrinjavanja izbjeglica i raseljenih osoba u Brodsko-posavskoj županiji“. Od 1982. do
1999. bio je zaposlen u Industrijsko-obrtničkoj školi Nova
Gradiška, a od travnja 1999. radi u Institutu za migracije
i narodnosti. Posebno se bavi ratnim migrantima i socijalnom interakcijom povratničkih i useljeničkih skupina. Područje njegovog istraživanja su lokalne zajednice Brodskoposavske županije i suživot donedavno antagonističkih i
zaraćenih etničkih skupina. U lipnju 2003. obranio je na
Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod nazivom
„(Re)konstrukcija ruralnih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba – primjer zapadnog dijela Brodsko-posavske
županije“. Nakon doktorata nastavlja empirijsko istraživanje o suživotu Hrvata i Srba na bivšim ratnim prostorima i
to na prostoru četiriju hrvatskih regija, zapadne Slavonije,
istočne Slavonije, Banije i Dalmacije. Od siječnja 2008.
voditelj je znanstvenog projekta „Nacionalne manjine u
Hrvatskoj i eurointegracijski procesi“. Objavio je radove u
časopisima Revija za sociologiju, Sociologija sela, Migracijske
i etničke teme, Revija za socijalnu politiku, Zlatna dolina,
te knjige Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji, Otoci – ostati
ili otići, Otoci dviju generacija u koautorstvu s Ivanom Lajićem i Sonjom Podgorelec, te dva poglavlja u knjigama.

Sudjelovao je na više skupova, domaćih i međunarodnih,
te nastupao u medijima.
Prof. dr. sc. Sanja Špoljar Vržina, znanstvena savjetnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Diplomirala je i doktorirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu. Osamnaest godina radila je u Institutu za antropologiju. Izvanredna je profesorica pri Katedri za antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Proteklih petnaestak godina posebno se bavila istraživanjima
problema prognanika, izbjeglica i povratnika, kao i rada
humanitarne međunarodne zajednice.
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