BILJEŠKE
O AUTORIMA

General pukovnik Slavko Barić (1957.) rođen je u
Belišću. Trenutačno obnaša dužnost zamjenika načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Magistar je društvenih znanosti. Završio je Zapovjedno-stožernu i Ratnu školu HV-a. Bio je zapovjednik ratne
108. brigade HV-a, zapovjednik ZP-a Osijek te pročelnik
Kabineta predsjednika Tuđmana.
Albert Bing djelatnik je Hrvatskoga instituta za povijest, gdje kao znanstveni suradnik sudjeluje u istraživačkom projektu „Stvaranje hrvatske države i Domovinski
rat“. U sklopu projekta bavi se problematikom pozicioniranja hrvatske države u međunarodnoj zajednici. Doktorirao je 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s
temom „Hrvatsko-američki odnosi 1991. − 1995. godine“.
Autor je dvaju izvornih znanstvenih radova (Scrinia Slavonica) o reintegraciji Hrvatskoga Podunavlja.
Mr. sc. Vesna Bosanac (1949.), dr. med. – specijalistica pedijatrica, rođena u Subotici. U Vukovaru živi od
1950. godine. Ondje je 1967. završila gimnaziju, a Medicinski fakultet 1972. na Sveučilištu u Zagrebu, gdje je položila specijalizaciju iz pedijatrije 1981. godine. Kao doktor medicine radi u Vukovaru od 1973. godine. Godine
1991. imenovana je ravnateljicom Bolnice. Tijekom ratne
agresije uspješno je vodila Bolnicu do okupacije Vukovara 20. studenog 1991. Tada je zatočena i do 13. prosinca
1991. zatvorena u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, kada
je razmijenjena kao ratna zarobljenica. Od 1992. godine
radila je u Ministarstvu zdravstva RH kao savjetnica za
humanitarna pitanja i ravnateljica Medicinskog centra
„Vukovar“ u progonstvu. Iste godine bila je nominirana
za Nobelovu nagradu za mir. Od 1993. do 1996. godine
radila je kao savjetnica za suradnju s UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom za programe pomoći
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djeci prognanicima i izbjeglicama. Od 1997. godine vodila
je mirnu reintegraciju Hrvatskoga Podunavlja i do danas
je ravnateljica Opće bolnice „Vukovar“. Od 2008. godine
predsjednica je Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca
90. – 91. Dobitnica je mnogih odličja i priznanja.
Mr. sc. Sandra Cvikić profesorica 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 stipendistica Ministarstva europskih
integracija RH i Britanske vlade. U svojem magistarskom
radu istražila je u sklopu socijalne teorije moderniteta
pojavu nacionalizma i stvaranje hrvatskog nacionalnog
identiteta iz socijalno-povijesne perspektive na primjeru
Vukovara. Tijekom rada i djelovanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji izradila je niz razvojnih projekata vezanih uz
reforme i eurointegracijske procese u Županiji. Sudjelovala je u mnogim 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 o europskim integracijama i politici Europske unije. Pohađa interdisciplinarni doktorski studij Kroatologije na Hrvatskim studijima
Sveučilišta u Zagrebu. Od studenog 2008. godine radi u
područnom centru Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
u Vukovaru.
Dr. sc. Ljiljana Dobrovšak (1971.) rođena je u Zagrebu. Magistrirala je i doktorirala na Odsjeku za povijest
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2000. godine radi kao asistentica u Institutu društvenih znanosti
Ivo Pilar. Uže područje interesa joj je povijest manjina u
18. i 19. stoljeću u Habsburškoj Monarhiji, osobito povijest Židova. Predaje na studiju Povijesti na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu. Aktivna je članica više
znanstvenih i strukovnih udruga.
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Umirovljeni podtajnik UN-a Jacques Paul Klein
(1939.), američki general, rođen je u mjestu Colmaru u
francuskoj pokrajini Alsace. Diplomirao je Povijest i Političke znanosti. Kao pripadnik američke vojske borio se u
Vijetnamu, a čin generala zrakoplovstva dobio je kao savjetnik u američkoj vojsci pri NATO-u. Bio je konzul pri
veleposlanstvu Sjedinjenih Američkih Država u Zapadnom Berlinu te direktor za strategijska tehnološka pitanja
u Uredu za vojno-političke poslove u State Departmen-

tu. Tijekom 1989. zamjenik je ministra obrane za zrakoplovstvo i vanjske poslove. Godine 1993. postaje politički
savjetnik vrhovnog zapovjednika Američkog europskog
zapovjedništva u Stuttgartu. Imenovan je 1996. godine
prijelaznim upraviteljem UNTAES-a. Nakon odlaska iz
Podunavlja postao je zamjenik visokog povjerenika UN-a
za Bosnu i Hercegovinu. Od 2003. do 2005. godine bio je
posebni izaslanik i koordinator UN-ovih mirovnih misija
u Liberiji.
VMS u mirovini Binazija Kolesar (1938.) rođena je
u Beogradu. U Vukovar se s obitelji doselila 1941. godine.
Gimnaziju je završila u Vukovaru, a Studij sestrinstva u
Osijeku. Godine 1961. počela je raditi u Općoj bolnici
„Vukovar“ na Odjelu za kirurgiju, a od 1962. godine na
radnome je mjestu glavne sestre Odjela – sve do 1991. godine. Kao članica Udruge medicinskih sestara aktivno je
radila u Kirurškoj sekciji Slavonsko-baranjske regije. Radila je i kao predavačica u Srednjoj medicinskoj školi u
Vukovaru. U Ratnoj bolnici „Vukovar“ obnašala je dužnost glavne sestre. U progonstvu, koje je provela u Zagrebu, radila je u Kliničkoj bolnici „Merkur“, a od 1993.
godine u Ministarstvu zdravstva, u referadi za medicinske
sestre. Umirovljena je 1996. godine. U ljeto 1997. godine,
kao vanjska suradnica Ministarstva zdravstva, sudjelovala je u provedbi mirne reintegracije u zdravstvu u Općoj
bolnici „Vukovar“. Od rujna 1998. do kraja 1999. godine
bila je v.d. glavne sestre Opće bolnice „Vukovar“. Godine
1998. dodijeljena joj je nagrada najbolje medicinske sestre
Hrvatske, a 2008. primila je nagradu Hrvatske komore
medicinskih sestara. Uključena je u projekt „Evaluacija
zdravstvenog stanja ranjenika vukovarske bolnice 1991.
godine“.
Antonija Kukuljica (1951.) rođena je u Vukovaru
(Borovo naselje). Gimnaziju je završila 1971. godine u
Vukovaru. Diplomirala je na Filolozofskom fakultetu u
Zagrebu, smjer Komparativne književnosti. Radila je kao
profesorica u osnovnim i srednjim školama. Stekla je zvanje dipl. knjižničara. Kao ravnateljica Gradske knjižnice
„Vukovar“ radila je od 1987. do progonstva iz Vukovara
1991. godine. Nakon okupacije grada 20. studenoga 1991.
sa svoja dva sina odvedena je u Dalj, a zatim u Novi Sad.
Suprug je zatočen u logoru Stajićevo. U progonstvu u Zagrebu radi na obnovi i prikupljanju fonda za vukovarsku
Knjižnicu. U Vukovar se vraća s Gradskim poglavarstvom
1997. godine kao pročelnica Upravnog odjela za društvene
djelatnosti. Danas je ravnateljica Gradske knjižnice „Vukovar“. Odlikovana je spomen-medaljom „Vukovar“ za
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djelatan doprinos mirnoj reintegraciji Hrvatskoga Podunavlja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite
zasluge u kulturi.
Marijan Jukić (1984.) rođen je u Osijeku. Osnovnu
školu i Prirodoslovno-matematičku gimnaziju polazio je u
rodnome gradu. Diplomirao je na Geografskom odsjeku
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. godine zaposlen je u Institutu društvenih
znanosti Ivo Pilar na projektu „Društvene rekonstrukcije
i razvojne samoodrživosti ruralnog prostora“, a znanstveno-istraživački rad usmjerio je na demografiju i prostorno planiranje. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te sudjelovao na više znanstvenih kongresa i
skupova. Trenutačno pohađa poslijediplomski doktorski
studij „Prostorno planiranje i uređenje“ te piše doktorsku
disertaciju pod naslovom „Demografski aspekti ruralno-urbane polarizacije Osječko-baranjske županije“. Član je
Euroatlantskog kluba Hrvatske, koji djeluje kao nevladina
udruga za promicanje političkih i diplomatskih interesa
Europske unije i NATO-a.
Karolina Majsec (1978.) rođena je u Vukovaru. Zbog
progonstva završava osnovnu školu u Zagrebu. Upisala je
Srednju kemijsku i geološku tehničku školu, a nakon toga
Prirodoslovno-matematički fakultet, smjer Geografija, također u Zagrebu. Od 2003. vraća se u Vukovar, gdje radi
u OŠ Antuna Bauera (tadašnja III. OŠ), a od 2004. godine
i u OŠ Nikole Andrića (IV. OŠ).
Doc. dr. sc. Renato Matić (1963.) rođen je u Vinkovcima. Diplomirao je Sociologiju na Filozofskom fakultetu
u Zagrebu. Magistrirao je 1994., a doktorirao 2001. godine. Od 1989. godine službenik je u MUP-u Republike
Hrvatske, te sudionik Domovinskog rata. Na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu predavao je Sociologiju i Socijalnu
patologiju. Od školske godine 1998/99. sudjeluje u nastavi
Hrvatskih studija u Zagrebu, na predmetu Sociologija naselja i okoliša, a na kolegiju Sustavna sociologija od školske
godine 2001/2002. Od 2000. godine predaje na poslijediplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu – Socijalna psihijatrija, u sklopu kolegija Socijalna patologija.
Objavio je jednu knjigu i desetak znanstvenih i stručnih
radova te izradio više znanstveno-istraživačkih izvještaja.
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Ivanka Miličić (1961.) rođena je u Kupresu, gdje je
završila osnovnu školu i gimnaziju. Filozofski fakultet,
smjer Pedagogija, završila je u Zagrebu 1985. godine. Do-

diplomski studij Bibliotekarstva završava također u Zagrebu. Radi kao viša stručna suradnica u Pučkom otvorenom
sveučilištu u Zagrebu, na radnome mjestu bibliotekara
– informatora do 1999. godine, kada s obitelji doseljava
u Vukovar. Iste godine počinje raditi u III. OŠ Vukovar
(sada OŠ Antuna Bauera) kao školska pedagoginja. Godine 2008. prelazi u novoosnovanu javnu ustanovu u kulturi Hrvatski dom „Vukovar“, na radno mjesto ravnateljice.
Osim sudjelovanja u ovom istraživanju, nositeljica je istraživanja o nasilju među djecom u školi, koje je s kolegicama-pedagoginjama provela na području Vukovarsko-srijemske županije.
Ankica Mlinarić (1974.) rođena je u Vukovaru, gdje
je završila osnovnu školu i dva razreda Prirodoslovne gimnazije. Za vrijeme progonstva školovanje je nastavila u
Zagrebu te je maturirala u V. gimnaziji. Potom je upisala
petogodišnji studij Teologije na Katoličkom bogoslovnom
fakultetu i stekla zvanje diplomirane teologinje. U Vukovar se vratila krajem kolovoza 1999. godine, jer je od 1.
rujna iste godine počela raditi kao vjeroučiteljica. Radila
je nešto više od osam godina u Gimnaziji „Vukovar“ i Ekonomskoj školi u Vukovaru. Istodobno, u početnim godinama rada, jednu godinu radila je u Osnovnoj školi Siniše
Glavaševića te dvije godine u Tehničkoj školi Nikole Tesle
u Vukovaru. Od jeseni 2007. godine radi u Agenciji za
odgoj i obrazovanje podružnice Osijek kao viša savjetnica
za vjeronauk.
Fra Ante Perković (1944.) rođen je u Slobodnici kod
Slavonskog Broda. Osnovnu školu završio je u Slavonskom Brodu, a klasičnu gimnaziju u Zagrebu na Kaptolu. Diplomirao je na Katoličkom bogoslovnom fakultetu
u Zagrebu. Službovao je kao kapelan, župnik i gvardijan
u Vukovaru, Kloštru Ivaniću, Našicama i Borovu naselju (Vukovar 2). U Domovinskom ratu bio je župnik u
Borovu naselju; zatočen je i razmijenjen u prosincu 1991.
godine. Nakon godine dana u Virovitici do povratka je u
Zagrebu i brine se o prognanicima. Godine 1997. vraća se
u Vukovar, gdje organizira duhovnu i materijalnu obnovu
župe. U progonstvu i povratku sudjelovao je na više različitih skupova s temom Vukovara.
Vladimir Šeks (1943.) rođen je u Osijeku, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripravnički staž
obavljao je u Općinskom javnom tužiteljstvu u Vinkovcima od 1967. do 1969. godine, nakon čega je godinu dana
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radio kao zamjenik općinskog javnog tužitelja u Vinkovcima. Potom je jednu godinu sudac Općinskog suda u
Osijeku (1970. − 1971.), zatim zamjenik Okružnog javnog tužitelja u Osijeku (1. 4. 1971. − 1. 12. 1971.) kada
je kao politički nepoćudan otpušten iz službe. Od 1972.
do 1981. godine radio je kao odvjetnik. Uhićen je 1981.
godine zbog „protudržavne djelatnosti“, osuđen je na 13
mjeseci zatvora, i izgubio je pravo na odvjetništvo. Zastupnik je u Hrvatskom saboru od 1990. godine, a od 2003.
do 2007. godine njegov predsjednik. Objavio je knjige:
Delikt mišljenja, Ogledi o slobodi savjesti, Opasna vremena,
Zatvorska sjećanja te dvadesetak stručnih i znanstvenih radova iz područja pravne znanosti i politologije.
Prof. dr. sc. Zvonimir Šeparović (1928.) rođen je u
Blatu na Korčuli. Završio je Pravni fakultet i magisterij
prava u Zagrebu te doktorat pravnih znanosti u Ljubljani.
Profesor emeritus je Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Europske akademije znanosti i umjetnosti
te predsjednik Hrvatskoga žrtvoslovnog društva. Bio je
dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu te rektor Sveučilišta
u Zagrebu. Bio je ministar vanjskih poslova Republike
Hrvatske te prvi veleposlanik Hrvatske u Ujedinjenim
narodima. Kao ministar pravosuđa Republike Hrvatske
podnio je tužbu za agresiju Srbije i Crne Gore stalnom
Međunarodnom sudu pravde u Haagu. Jedan je od utemeljitelja i predsjednik Svjetskog žrtvoslovnog društva.
Utemeljitelj je i prvi predsjednik Odbora za mir i ljudska
prava HAZU-a. Uža područja istraživanja: pravo, bioetika, viktimologija.
Vesna Škare Ožbolt (1961.) rođena je u Osijeku. Završila je Pravni fakultet u Zagrebu te postdiplomski studij
iz Kaznenog prava u Zagrebu. Obnašala je visoke i odgovorne dužnosti, bila je saborska zastupnica, ministrica
pravosuđa, zamjenica predstojnika Ureda predsjednika,
savjetnica predsjednika za politička pitanja, savjetnica
predsjednika za odnose s javnošću i dr. Tijekom 1997. godine bila je predsjednica Nacionalnog odbora za uspostavu
povjerenja i normalizaciju odnosa na ratom oštećenom području RH, te među glavnim pregovaračima s UN-ovim
misijama i pobunjenim Srbima.
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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 antro-

pologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Proteklih petnaestak godina posebno se bavila istraživanjima
problema prognanika, izbjeglica i povratnika, kao i radom
humanitarne međunarodne zajednice.
Mr. sc. Ivo Turk (1977.) rođen je u Zagrebu, gdje je
završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 1996. upisao je
studij Geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 2001. i iste godine
upisao poslijediplomski studij Geografije. Od rujna 2004.
zaposlen je kao asistent-znanstveni novak u 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“. Od 2008. godine radi na projektu „Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske“. 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“.
Mateo Žanić (1977.) rođen je u Splitu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je Sociologiju,
Komparativnu književnost i Filozofiju. Od 2007. godine
asistent je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar – područni centar Vukovar. Surađuje na projektu „Hrvatski
identitet, religija i izazovi europskih integracija“. Objavio
je dva znanstvena rada i sudjelovao na više domaćih i međunarodnih konferencija.
Ivana Žebec (1977.) rođena je u Osijeku. Zaposlena
je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu kao
asistentica-znanstvena novakinja na projektu „Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske“. Diplomirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
Pohađa poslijediplomski studij Povijesti na Hrvatskim
studijima. Tema je disertacije „Industrija u Zagrebu od
1935. do 1939. godine“. Objavila je šest znanstvenih radova i suurednica je dvaju zbornika radova. Od 2009. godine
članica je Uredničkog vijeća časopisa Pilar.
Prof. dr. sc. Dražen Živić (1968.) rođen je u Vukovaru. 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
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istraživanjima povezanim s demografijom Hrvatske, demografijom malih područja, demografijom braka i obitelji, demografskim posljedicama rata te etnodemografijom.
Bio je voditelj projekta „Demografski gubici i posljedice
Domovinskog rata“ (2002. – 2006.). Od 2008. godine
voditelj je projekta „Demografski aspekti urbano-ruralne polarizacije Hrvatske“. Voditelj je područnoga centra
Instituta Ivo Pilar u Vukovaru. Izvanredni je profesor na
Odsjeku sociologije Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnik je Državne nagrade za znanost na 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, Stvaranje hrvatske države i domovinski rat i Činitelji demografskih kretanja u Republici Hrvatskoj (suautor).
Uredio je knjigu Prikrivena grobišta Hrvata u Republici
Sloveniji i bio suurednik četiriju zbornika radova (Međunarodni odjeci Vukovara 1991. godine, Stanovništvo Hrvatske – dosadašnji razvoj i perspektive, Vukovar – hrvatska
baština i perspektive razvoja, Demografski kontekst i sociokulturne posljedice Hrvatskoga domovinskog rata) te jedne
knjige (Hrvatski holokaust – Dokumenti i svjedočanstva o
poratnim pokoljima u Jugoslaviji). Sudjelovao je na četrdesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova.
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