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O AUTORIMA

Prof. dr. sc. Miroslav Tuđman, predstojnik katedre za organizaciju znanja na Odsje-
ku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Za-
grebu. Bio je zamjenik predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost (UNS) i ravnatelj 
Hrvatske izvještajne službe (HIS) u dva navrata, 1993. – 1998. i 1999. – 2000. Radio 
je na većem broju znanstvenih projekata, objavio je četrnaest knjiga i više od dvjesto 
znanstvenih članaka te uredio desetak zbornika. Aktivni je istraživač u području infor-
macijske znanosti, nacionalne sigurnosti i izvještajne djelatnosti. 

Msgr. dr. sc. Marin Srakić rođen je 1937. godine. Pohađao je Dječačko sjemenište i 
Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu, a ispit zrelosti položio je na lice-
ju Visoke bogoslovne škole u Đakovu. Studij teologije upisao je na Visokoj bogoslov-
noj školi u Đakovu i nastavio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje 
je i diplomirao. Nakon poslijediplomskoga studija postigao je licencijat iz teologije na 
Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a na Papinskom lateranskom sveučili-
štu u Rimu postigao je doktorat iz moralne teologije. Za svećenika je zaređen 6. ožujka 
1960. godine. Vršio je sljedeće službe: od 1960. do 1961. bio je duhovni pomoćnik u 
Slavonskom Brodu; od 1961. do 1965. upravitelj župe Podravski Podgajci; od 1965. do 
1967. te od 1970. do 1973. odgojitelj u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu; od 1977. 
do 1989. rektor Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu; od 1966. do 1967. te od 1970. do 
1999. profesor moralne teologije na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu, kasnije Te-
ologiji u Đakovu, područnoga studija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu. Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je pomoćnim biskupom Đakovačke i 
srijemske biskupije, 2. veljače 1990. godine. Za biskupa je zaređen 24. ožujka iste go-
dine. Obavljao je službu generalnoga vikara i prepošta Stolnoga kaptola đakovačkog i 
srijemskog. Imenovan je biskupom koadjutorom Biskupije đakovačke i srijemske, 10. 
veljače 1996. godine, a službu đakovačkoga i srijemskoga biskupa preuzeo je 6. veljače 
1997. godine. Sveti Otac papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće od službe zbog 
navršene kanonske dobi za umirovljenje 18. travnja 2013. godine. Umirovljen je 6. 
srpnja 2013. godine.

Dr. sc. Slavko Barić rođen je 1957. godine u Bocanjevcima, Belišće. Studij obrane i 
zaštite na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu završio je 1981. godine. Magistri-
rao je na FPZ-u u Zagrebu 1997. godine na temu „Autoritet vojnog zapovjednika 
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u Domovinskom ratu“. Doktorat na temu „Asimetrično ratovanje i transformacija 
vojne organizacije: adaptacija vojnih doktrina i metoda djelovanja u odgovoru na asi-
metrične ugroze“ obranio je 2010. godine na FPZ-u Sveučilišta u Zagrebu. Završio 
je jednogodišnje obrazovanje na Ratnoj školi „Ban Josip Jelačić“, te je na istoj školi 
vodio kolegij „Međunarodni odnosi“. Tijekom Domovinskog rata obnašao je visoke 
zapovjedne dužnosti od zapovjednika brigade do zapovjednika Zbornog područja. 
Kao vojni izaslanik Predsjednika RH aktivno je sudjelovao u mirnoj reintegraciji oku-
piranih područja u ustavno-pravni poredak RH te kao savjetnik Premijera sudjeluje u 
procesima razminiranja teritorija RH. Obnašao je dužnost predsjednika Savjeta znan-
stvenog projekta „Hrvatska vojska – hrvatsko društvo”. Za zasluge u Domovinskom 
ratu od strane Predsjednika Republike odlikovan je najvišim vojnim i civilnim odličji-
ma. U činu general-pukovnika, trenutno se nalazi na dužnosti zapovjednika HVU-a. 
Također, na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu kao gost predavač sudjeluje u 
radu Specijalističkog studija Nacionalne sigurnosti i Dodiplomskom studiju, smjer Na-
cionalna sigurnost.

Dr. sc. Marinko Lozančić rođen je 1962. godine u Splitu. Završio je Zrakoplov-
no-tehničku vojnu akademiju u Sarajevu 1984. godine. Magistrirao je na Prirodoslov-
no-matematičkom fakultetu – Zagreb (polje: geoznanosti) 1998. godine na temu 
„Demogeografski aspekt velikosrpske agresije na Hrvatsku“, te doktorirao na istom 
fakultetu 2011. na temu „Geografski i geostrategijski položaj Republike Hrvatske u 
posthladnoratovskoj Europi“. Završio je Zapovjedno-stožernu školu „Blago Zadro“ 
2000. godine, a Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“ 2007. godine. Kao dragovoljac Domo-
vinskog rata priključuje se Hrvatskoj vojsci 1991. godine, te je u vojnoj karijeri obnašao 
niz zapovjednih i stožernih dužnosti. Bio je na dužnosti načelnika Odjela informiranja 
u Upravi IPD MORH-a, a na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ obnašao je 
dužnosti nastavnika, načelnika katedre, te dekana. U razdoblju 2001. – 2005. godine 
predavao je kolegij Politička geografi ja na Hrvatskim studijima, a trenutno, u činu bri-
gadira, na Ratnoj školi „Ban Josip Jelačić“ predaje Geopolitiku i geostrategiju.

Prof. dr. sc. Maštrović Tihomil rođen je 1952. u Zadru. Na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu diplomirao i doktorirao iz područja fi lologije. Znanstveni savjet-
nik u trajnom zvanju i redoviti sveučilišni profesor u trajnom zvanju. Od 1976. zapo-
slen u Zavodu za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Od 1993. predaje na Sveučilištu u Zadru i od 1997. 
na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
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Predsjednik Hrvatskoga sabora kulture u Zagrebu (1991. – 1994.), upravitelj Od-
sjeka za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, ka-
zališta i glazbe HAZU (1995. – 1999.), predsjednik Stručnog vijeća (dekan) Hrvatskih 
studija Sveučilišta u Zagrebu (1997. – 2003.), te glavni ravnatelj Nacionalne i sveu-
čilišne knjižnice u Zagrebu (2007. – 2011.). Godine 2008. inicirao je međunarodno 
priznanje hrvatskoga jezika. 

Dr. sc. Stjepan Šterc, Geografski odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Na Geo-
grafskom odsjeku PMF-a nositelj je kolegija Demogeografi ja, Stanovništvo Hrvatske, 
Geografski teorijski pristup, Uvod u geografi ju, Uvod u istraživački rad i Historijska 
geografi ja Hrvatske. Osnovni mu je znanstveni interes stanovništvo i prostor, teorija, 
fi lozofi ja, logika i organizacija geografskog prostora te povijesna uvjetovanost i funk-
cionalnost hrvatskog prostora.

Monika Komušanac, mag. edukacijskih znanosti Geografi je i Povijesti. Polaznica je 
doktorskog studija na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu s istraživač-
kom doktorskom temom Revitalizacijski modeli stanovništva Hrvatske i suradnica na 
kolegijima Demogeografi ja i Stanovništvo Hrvatske. 

Marin Sabolović rođen je 1989. godine u Zagrebu. Osnovnu i srednju školu završio 
je u Bjelovaru, a zvanje magistra primijenjene geografi je stekao je na Sveučilištu u 
Zadru s temom diplomskog rada „Značajke digitalnih modela reljefa u vojno-geo-
grafskim analizama – primjer: operacija ,Maslenica’ “. Članom je programskih odbo-
ra znanstveno stručnih skupova Semiologija obrambenoga Domovinskog rata održanoga na 
Sveučilištu u Zadru u prosincu 2013., Vojno-geografski aspekti obrambenoga Domovinskog 
rata održanoga na Sveučilištu u Zadru u ožujku 2014. i Simbol, identitet i Domovinski rat 
održanoga u listopadu 2014. godine na Sveučilištu u Zagrebu – Odsjek za sociologi-
ju Filozofskog fakulteta. Urednik je više zbornika radova, sudionik je više znanstve-
no-stručnih i stručnih skupova i autor znanstvenih radova upravo na temu Domo-
vinskog rata. Dobitnik je nagrade rektora Sveučilišta u Zadru za iznimna studentska 
kulturna postignuća.

Dr. sc. Ana Holjevac Tuković rođena je u Zagrebu, gdje je završila osnovno i sred-
njoškolsko obrazovanje. Diplomirala je Povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu 1996. godine. Doktorirala je na temi iz Domovinskog rata 2012. (znanstveno 
područje: humanističke znanosti; znanstveno polje: povijest; grana: nacionalna povi-
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jest). Radila je kao povjesničarka i arhivistica u Hrvatskom državnom arhivu od 1996. 
do 2006. Od 2006. godine radi u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru 
Domovinskog rata, na sređivanju i obradi arhivskoga gradiva. Voditeljica je Odjela za 
znanstveno istraživanje Domovinskoga rata. 

Prof. ddr. sc. Miljenko Brekalo rođen je 20. travnja 1962. godine u Osijeku. Osnov-
nu i srednju školu (Ekonomski i upravno-birotehnički obrazovni centar) završio je u 
Osijeku, u rodnom gradu je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Magistarsku radnju iz znanstvenog 
područja društvenih znanosti, znanstveno polje: pravo, obranio je 11. veljače 2000. 
godine pod naslovom: „Nefi skalni prihodi, pravni i fi nancijski učinci“, doktorsku di-
sertaciju iz istog znanstvenog područja i znanstvenog polja obranio je 19. ožujka 2003. 
godine pod naslovom: „Problemi suzbijanja protupravnih ponašanja u svezi s ostva-
renjem nefi skalnih prihoda“. Dana 24. svibnja 2012. godine na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Mostaru po drugi put je postao doktor znanosti iz znanstvenoga pod-
ručja humanističkih znanosti, znanstveno polje: povijest, znanstvena grana: svjetska i 
hrvatska moderna i suvremena povijest, gdje je obranio doktorsku tezu pod naslovom: 
„Povijesni prikaz Monetarne unije Savezne Republike Jugoslavije, Republike Srpske i 
Republike Srpske Krajine, s posebanim osvrtom na hrvatsko monetarno područje.“

Denis Njari rođen je 1987. godine. Godine 2010. završio je diplomski studij Povijesti 
i Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Trenutno po-
hađa doktorski studij Povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Učitelj 
je Povijesti i Hrvatskoga jezika u školi mađarske nacionalne manjine u Korođu te radi 
kao učitelj Povijesti u Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Đakovu. Dosad je objavio 
tri knjige, dvadesetak znanstvenih i stručnih radova, nekoliko prijevoda s mađarskog 
na hrvatski jezik te sudjelovao na nekoliko međunarodnih historiografskih znanstve-
nih skupova kao izlagač. Ponajviše se bavi temama o mađarskoj nacionalnoj manjini 
u Hrvatskoj.

Marija Šerić rođena je 1948. godine. Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu 1972. 
godine – smjer Jugoslavenski jezici i knjiženost i Filozofi ja, položila stručni ispit u 
Zagrebu 1978. godine Promaknuta u zvanje mentora 29. lipnja 2001. godine. Radila je 
preko 20 godina u srednjoj školi kao profesorica Hrvatskog jezika, Filozofi je, Logike 
i Psihologije, u Zavodu za školstvo kao savjetnica za Hrvatski jezik, a sljedećih 20 
godina, tijekom Domovinskog rata pa do mirovine, bila je ravnateljica II. gimnazije u 
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Osijeku. Više je godina organizirala i vodila smotru Lidrano na općinskoj i županijskoj 
razini i natjecanje u poznavanju hrvatskoga jezika na državnoj, općinskoj i županijskoj 
razini. Trenutno je u mirovini. Tijekom Domovinskog rata organizirala je boravak i 
nastavu u Njemačkoj, Austriji, Italiji i Slovačkoj, za školsku djecu iz Osijeka. Osim 
školske djece zbrinjavala je i djecu predškolskog uzrasta. Kako su s tom djecom mora-
le biti i majke, organizirala im je cjelokupni život u tim zemljama. Za te je zasluge 29. 
svibnja 1995. odlikovana Redom Danice hrvatske s likom Antuna Radića. 

Prof. dr. sc. Dražen Živić, znanstveni je savjetnik na Institutu društvenih znanosti 
Ivo Pilar. Posebno se bavi istraživanjima povezanima s demografi jom Hrvatske, de-
mografi jom malih područja, demografi jom braka i obitelji, demografskim posljedica-
ma Domovinskog rata te etnodemografi jom. Voditelj je Područnoga centra Instituta 
Pilar u Vukovaru. Objavio je stotinjak znanstvenih i stručnih radova u časopisima, 
zbornicima radova i knjigama te sudjelovao na pedesetak domaćih i međunarodnih 
znanstvenih skupova.

Mr. sc. Ivan Hubalek, umirovljenik. Bavi se istraživanjima: tvrtke Bata – Borovo, 
Vukovar, civili i proizvodnja u Domovinskom ratu u Vukovaru, tradicijska riječna plo-
vila u Vukovaru. Objavio je desetak stručnih radova u časopisima i zbornicima radova. 
Sudjelovao je na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Član je 
predsjedništva Ogranka Matice hrvatske Vukovar.

Davor Runtić do Domovinskog rata je poznat hrvatskoj javnosti kao profesionalni 
slikar sa statusom slobodnog umjetnika, koji je priredio gotovo stotinu samostalnih 
izložbi u zemlji i inozemstvu. Rođen je 1941. godine u Splitu, no od djetinjstva živi 
u Slavoniji. Završio je Pedagošku akademiju u Osijeku diplomiravši 1965. s temom 
„Ropstvo u Rimskoj republici”, a 1981. diplomira na Fakultetu političkih znanosti 
s temom iz vojne povijesti „Problemi zaraćenih strana prilikom proboja Srijemskog 
fronta”. Nakon višestranačkih i demokratskih izbora 1990. godine postaje izvjestitelj 
HINA-e za Vinkovce i Vukovar, kasnije za Županju i Bosansku Posavinu. Potkraj 
siječnja 1991. godine kao dragovoljac u vinkovačkom Centru za obavješćivanje orga-
nizira široku mrežu informanata koji su pratili i dojavljivali sve o pokretima neprija-
teljske vojske i pripremama agresije. Od sredine listopada 1991. godine u Operativnoj 
skupini Vukovar – Vinkovci – Županja glasnogovornik je zapovjednika Mile Deda-
kovića – Jastreba i Vinka Vrbanca. U 109. vinkovačkoj brigadi i 11. domobranskoj 
pukovniji obnaša dužnost pomoćnika zapovjednika brigade i pukovnije za IPD. Davor 
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Runtić je najplodniji pisac knjiga o Domovinskom ratu u Hrvatskoj. Pisanje temelji na 
osobnom iskustvu i istraživanju koje traje od 1991. godine, kada je djelovao kao ratni 
izvjestitelj i glasnogovornik Mile Dedakoviće – Jastreba i Vinka Vrbanca. Do sada je 
objavio 37 knjiga o Domovinskom ratu, među kojima su Tako smo branili Vukovar, Bit-
ka za Vukovar (s Milom Dedakovićem i Alenkom Mirković), Prvi hrvatski redarstvenik, 
četveroknjižje Vukovar i istočno bojište, te brojne druge. Od 1992. godine intenzivno se 
bavi prikupljanjem iskaza i dokumenata o Domovinskom ratu, pa je tako zabilježio i 
sudbine petstotinjak onih koji su bez svake sumnje junaci Domovinskoga rata. 

Ivica Završki, dipl. iur. rođen 1957. u Osijeku. Pravni fakultet završio je u Osijeku 
1983. Kao odvjetnički vježbenik radio je do 1985., a potom se zaposlio u tada PIK-u 
Belje. Pravosudni ispit položio je 1986. godine. U Belju je obavljao razne funkcije od 
pravnika do člana Uprave te direktora Pravne službe koncerna. Od 2013. radi kao 
viši savjetnik za školstvo, a danas kao viši savjetnik za pravne poslove u Odjelu za 
prosvjetu,kulturu,šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije. Specijalizirao 
je trgovačko pravo i posebice zastupanje u trgovačkim i fi nancijskim sporovima. U 
Domovinskom ratu bio je prvi zapovjednik Narodne zaštite tadašnjeg MO „Kardinal 
F. Šeper“ u Osijeku i tajnik Kriznog štaba Belja u progonstvu. Bio je i gradski vijećnik 
Grada Osijeka od 1997. do 2002., potom županijski vijećnik, a od 2009. godine i danas 
gradski vijećnik. Dopredsjednik Županijske skupštine Osječko-baranjske bio je 2005. 
– 2007., potom predsjednik Skupštine 2007. – 2009. god, dopredsjednik Gradskog 
vijeća 2009. – 2013. god. Član Kazališnog vijeća HNK u Osijeku bio je 2009. – 2013. 
god. Dobitnik je odličja: Red hrvatskoga trolista, Spomenica domovinske zahvalnosti, 
Spomenica Domovinskog rata. Od djetinjstva je u vezi s Maticom hrvatskom, a pred-
sjednik je Ogranka Matice hrvatske u Osijeku od 2011. god. U njegovu je mandatu 
ogranak, koji se nalazio pred gašenjem, fi nancijski konsolidiran i u srpnju 2012. orga-
nizirana je povijesna prva Skupština Matice hrvatske istočno od Zagreba, u Osijeku. 

Prof. dr. sc. Marino Manin rođen je 1968. godine u Umagu. Studij Povijesti i Tali-
janskog jezika i književnosti upisao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
gdje je i diplomirao 1994. godine. Pri istome fakultetu 1999. obranio je magistarski rad, 
a 2003. doktorsku disertaciju. Od 1995. godine radi u svojstvu znanstvenog novaka pri 
Institutu za suvremenu povijest (danas: Hrvatski institut za povijest), gdje je i danas 
zaposlen kao znanstveni savjetnik. Od 2008. do 2011. obnašao je dužnost ravnatelja 
Instituta za migracije i narodnosti. Od siječnja 2007. do prosinca 2013. bio je voditelj 
znanstvenog projekta „Povijest Istre: sustavi, institucije, društvo i identitet u 19. i 20. 
stoljeću’’, kojeg je fi nanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike 
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Hrvatske. Od 2005. vanjski je suradnik Odjela za povijest Hrvatskih studija Sveučilišta 
u Zagrebu trenutno u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju izvanredni profesor. 
Bavi se prvenstveno gospodarskom poviješću. Objavio je više desetaka znanstvenih 
i stručnih radova, sudjelovao na nekoliko desetaka znanstvenih skupova u zemlji i u 
inozemstvu. Sudjeluje u radu nekoliko uredništava uglednih časopisa, među kojima 
ističemo Časopis za suvremenu povijest od 2009. do danas.

Dr. sc. Zvjezdana Penava Brekalo, rođena je u Osijeku gdje je 1990. godine diplomi-
rala na studiju engleskog i njemačkog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u 
Osijeku. U kolovozu 1990. odselila je u Beč, gdje je radila na poslovima zastupništva za 
Siemens Elektrogeräte GmbH München za Istočnu Europu. Tijekom Domovinskog 
rata, 1992. – 1995., radila je za Ministarstvo obrazovanja Austrije, odnosno Gradsko 
školsko vijeće grada Beča na projektu za prihvat i integraciju djece izbjeglica u školski 
sustav grada Beča. 1995. godine se zbog stručnog i jezičnog usavršavanja preselila u 
Toronto, Kanada, gdje je tri godine radila za njemačku zrakoplovnu tvrtku Lufthansa, 
u kojoj je posebno bila zapažena pri implementaciji novina za poboljšanje kvalitete 
poslovne komunikacije, te je bila jedan od nositelja međunarodnog projekta za cijelu 
tvrtku u svezi s „Management – die totale Qualität” (Upravljanje totalnom kvalite-
tom). 1998. godine iz osobnih razloga se vratila u domovinu, te od rujna 1998. radi kao 
profesor engleskog i njemačkog jezika na II. gimnaziji Osijek. 2002. godine upisala je 
na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Poslijediplomski znanstveni studij „Marketing”, 
te je magistrirala na temi „Osobni marketing” 2008. godine. Na OET „dr. Mijo Mir-
ković” u Puli obranila je 2012. doktorsku disertaciju pod naslovom „Konceptualizacija 
obrazovanja za osobni marketing u sustavu visokoškolskog poslovnog obrazovanja”. 
Područja istraživačkog interesa su marketing u obrazovanju, osobni marketing, mar-
keting posloprimatelja i automarketing.

Prof. dr. sc. Srećko Tomas diplomirao je 1977. godine na Kemijsko-tehnološkom 
fakultetu u Splitu, magistrirao 1989. na Tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
a doktorirao 1993. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveuči-
lišta u Zagrebu. Od 1987. radi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku, 
od asistenta do današnjeg redovitog profesora u trajnom zvanju. Što se tiče nastav-
ne djelatnosti na preddiplomskim i diplomskim studijima, te na doktorskom studiju, 
izvodi nastavu iz osam različitih predmeta. Na Fakultetu je od 1995. do 1998. obnašao 
funkciju prodekana za nastavu, a od 2002. do 2004. prodekana za znanost. Funkciju 
dekana obnašao je od u dva mandata 1998. do 2002. te još u dva mandata, od 2004. 
do 2008. Osnivač je Zavoda za procesno inženjerstvo i predstojnik toga Zavoda u više 
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mandata (1997. – 1998., 2002. – 2004., 2008. – 2010. i 2010. – 2012.). Predsjednik je 
Odbora za izbore u znanstvena, znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička zvanja na 
PTF-u (2008. – 2010., 2010. – 2012. i 2012.).

Prof. dr. sc. Drago Šubarić diplomirao je 1988. godine na Prehrambeno-tehnološ-
kom fakultetu u Osijeku, magistrirao 1994. i doktorirao 1999. godine na Prehram-
beno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu. 1988. godine zasnovao je radni odnos 
u PIK-u Belje, a od 1990. zaposlenik je Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 
Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek izvodi nastavu na preddiplomskom, 
diplomskim i poslijediplomskim studijima, kao i na poslijediplomskom studiju Tehno-
loškog fakulteta Univerziteta u Tuzli, preddiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku te na Poljoprivrednom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u 
Mostaru. Do sada je objavio preko 100 znanstvenih i stručnih radova, sa 61 radom 
sudjelovao je u radu međunarodnih te s 44 rada u radu nacionalnih znanstvenih sku-
pova. Do sada je sudjelovao u realizaciji 16 međunarodnih i nacionalnih znanstvenih i 
stručnih projekata, a vodio je dva nacionalna i tri međunarodna projekta. Trenutačno 
je dekan Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u trećem mandatu. 

Prof. dr. sc. Vlado Guberac diplomirao je 1989. godine na Prehrambeno-tehnološ-
kom fakultetu u Osijeku. Na istom je Fakultetu i magistrirao 1993., te doktorirao 1996. 
godine. Od 2005. godine je dekan Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Od 2013. član 
je Područnog znanstvenog vijeća za biotehničke znanosti. Član je Matičnog odbora 
za biotehničke znanosti od 2009. do 2013. godine. Od 2006. godine voditelj je smje-
ra poslijediplomskog doktorskog studija „Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo”. Od 
2001. do 2005. godine prodekan je za nastavu. Od 1993. godine zaposlen je na Poljo-
privrednom fakultetu u Osijeku. Od 1989. do 1992. glavni je tehnolog u UPI-RO-u 
„Ivanjsko polje“ Bosanski Brod. Koordinator je nekoliko modula na preddiplom-
skom, diplomskom i doktorskom studiju na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, te 
na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Mostaru. Objavio je, do 
sada, 60 izvornih znanstvenih radova, 5 stručnih radova, 1 sveučilišni udžbenik i jednu 
internu skriptu.

Prof. dr. sc. Zvonimir Zdunić rođen je 1970. godine u Osijeku gdje je završio osnov-
nu školu i matematičku gimnaziju. Godine 1994. završio je Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku. Poslijediplomski studij završio je na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu gdje je magistrirao 1998. i doktorirao 2001. godine. Postdoktorsku speci-
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jalizaciju iz područja oplemenjivanja i genetike kukuruza obavio je 2003. godine u 
Sjedinjenim Američkim Državama na Iowa State University, Department of  Agro-
nomy. Zaposlen je na Poljoprivrednom institutu Osijek od 1995. godine na Odjelu za 
oplemenjivanje i genetiku kukuruza. Objavio je brojne znanstvene radove, a tijekom 
rada na Institutu sudjelovao je na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. U 
programima oplemenjivanja i genetike kukuruza stvorio je, kao koautor, više od 30 ko-
mercijalnih hibrida kukuruza registriranih u zemlji i inozemstvu. Od 2006. godine ob-
našao je dužnost pomoćnika ravnatelja za međunarodnu suradnju gdje je uspostavio 
niz komercijalno uspješnih poslovnih suradnji sa zemljama Europske unije, zemljama 
regije te zemljama Azije. Od 2009. godine ravnatelj je Poljoprivrednog instituta Osijek.

Prof. dr. sc. Josip Kovačević, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, rođen je 1950. 
godine. Završio je Poljoprivredno-prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku 1973. 
godine, magistrirao 1980. i doktorirao 1986. godine na Fakultetu agronomskih zna-
nosti Sveučilišta u Zagrebu. Sudjeluje u nastavi dodiplomskog i poslijediplomskom 
studija na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, te na interdisciplinarnom sveučiliš-
nom studiju „Molekularne bioznanosti“. Radi u Poljoprivrednom institutu Osijek u 
svojstvu pomoćnika ravnatelja. Objavio je 98 znanstvenih i stručnih radova. Autor je 
i koautor 92 priznata kultivara ječma od kojih su 14 priznati u inozemstvu prije ulaska 
Republike Hrvatske u EU. Dao je značajan doprinos u obnovi i znanstvenom razvoju 
Poljoprivrednog instituta Osijek na dužnosti ravnatelja tijekom tri mandata od 1997. 
do 2009. godine. Surađuje s HAZU-om kao zamjenik predsjednika Znanstvenog vije-
ća za zaštitu prirode, čiji je predsjednik akademik Franjo Tomić. Od 2012. godine član 
je Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost.

Prof. dr. sc. Darko Kiš rođen je 1967. godine u Orahovici. Diplomirao je na Poljopri-
vrednom fakultetu u Osijeku 1991. godine, i zaposlio se u Poljoprivrednom poduzeću 
Orahovica R. J. ”Nelin Dvor“. Na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zaposlio se 
1994. godine u zvanju mlađeg asistenta. Obranio je na Agronomskom fakultetu u 
Zagrebu magistarski rad 1999. godine, pod naslovom “Komparativna analiza hidrodo-
davača u sustavima vaganja i dodavanja”. Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu 
u Osijeku 2004. godine. Tijekom rada na fakultetu sudjelovao je na više domaćih i 
međunarodnih projekata. Izabran je u nastavno-znanstveno zvanje redovni profesor 
za Biotehničko znanstveno područje, polje agronomija i grana poljoprivredna tehno-
logija. Od 2005. godine koordinator je na više nastavnih modula na Poljoprivrednom 
fakultetu Osijek, gdje i danas radi. 
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Doc. dr. sc. Mate Buntić diplomirao je 2003. na Filozofskom fakultetu Družbe 
Isusove u Zagrebu. Na istome fakultetu je magistrirao godine 2009. Doktorirao je 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru 2012. godine. Od 2003. djelatnik je 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, odjel za fi lozofi ju. Uz nastavnu, bavi se i 
znanstvenom djelatnošću. Autor je više znanstvenih članaka te suautor jednog udžbe-
nika. Do sada je aktivno sudjelovao na više međunarodnih i domaćih skupova. 

Prof. dr. sc. Ivica Musić diplomirao je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove 
u Zagrebu. Na istom fakultetu završio je poslijediplomski studij iz fi lozofi je te ma-
gistrirao 2004., a doktorirao 2008. godine. Od 2002. radi na Pedagoškom fakultetu 
Sveučilišta u Mostaru, kasnije Filozofskom fakultetu. Osim na Filozofskom, predaje 
i na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru te na Teo-
loškom institutu u Mostaru. Prodekan je za nastavu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u 
Mostaru. Autor je i koautor dviju knjiga te više od dvadeset znanstvenih članaka. Svo-
jim prilozima sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. 

Antonija Vranješ rođena u Osijeku 1987. godine. Od 15. ožujka 2013. asistentica 
je na Katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku. Izvodi kolegije iz područja fi lologije i pedagogije. Područja nje-
zina znanstvenoga i stručnog interesa jesu glazba i njezini društveno-politički učinci, 
povijest hrvatske književnosti i pedagogija. Preddiplomski studij Hrvatskoga jezika 
i književnosti i Pedagogije završila je 2009. na Filozofskom fakultetu u Osijeku te je 
stekla akademski naziv prvostupnice hrvatskoga jezika i književnosti i prvostupnice 
pedagogije. Diplomski studij istoga usmjerenja završila je na istom fakultetu 2011. 
godine gdje stječe akademski naziv magistre edukacije hrvatskoga jezika i književnosti 
i magistre pedagogije. Trenutno pohađa sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni 
doktorski studij Kulturologija (smjer Umjetnost i književnost u kulturi) Doktorske 
škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku. Objavila je nekoliko znanstvenih radova u domaćim i inozemnim časopisima te 
sudjelovala na više znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. U razdoblju od 
2009. do 2010. radila je kao student u knjižnici Elektrotehničkoga fakulteta u Osijeku. 
Od 2011. do 2012. radila je kao lektor magazina „Vojna povijest” u izdanju „Večernje-
ga lista”. Pripravnički staž pedagoga odradila je od 2012. do 2013. godine u osnovnoj 
školi Dobriša Cesarić u Osijeku.
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Mirta Bijuković Maršić asistentica je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku. Diplomirala je 2004. Povijest i Hrvatski jezik i knji-
ževnost na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Sudjeluje na znanstvenim skupovima u 
Hrvatskoj i inozemstvu s radovima iz područja povijesti hrvatske književnosti 19. i 20. 
stoljeća. Ljetni semestar 2008./2009. akad. g. boravila je na University of  California 
Berkeley na Junior Faculty Development Program stipendija.

Dr. sc. Marina Đukić postdoktorandica je na Odjelu za kulturologiju Sveučilišta J. J. 
Strossmayera u Osijeku od 2010. Stječe 2004. godine diplomu novinarstva na Sveučili-
štu u Zagrebu, Fakultetu političkih znanosti, a u ožujku 2008. završava postdiplomski 
multidisciplinarni program Fakulteta političkih znanosti i Pravnog fakulteta „Advan-
ced Master in European Studies“ u Zagrebu te stječe titulu sveučilišne specijalistice 
europskih studija. Dosadašnje radno iskustvo uključuje šest godina rada u agenciji za 
odnose s javnošću Spona integrirane komunikacije d.o.o. iz Zagreba kao konzultantica 
u poljima odnosa s medijima, eksternih komunikacija, izradi komunikacijskih strate-
gija, organizaciji konferencija i drugih događanja itd. Također, za vrijeme fakultetskog 
obrazovanja sudjeluje kao trener i koordinator u provedbi seminara za nacionalne ma-
njine pod pokroviteljstvom Vijeća Europe i organizaciji Vladinog ureda za nacionalne 
manjine i Vijeća za nacionalne manjine Republike Hrvatske.

Prof. dr. sc. Branko Kuna rođen je 1965. u Osijeku. Studij hrvatskoga jezika i knji-
ževnosti završio je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku 1990. Od siječnja 1991. za-
poslen kao lektor i novinar na Hrvatskom radiju, Radiopostaji Osijek. Krajem 1993. 
prelazi u OŠ Svete Ane u Osijeku te upisuje poslijediplomski studij opće lingvistike 
na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1997. zaposlen je na Filozofskom (Pedagoš-
kom) fakultetu u Osijeku. Magistrirao 1999., a doktorirao 2003. s temom pod naslo-
vom „Atributni genitiv u hrvatskome standardnom jeziku” (mentor I. Pranjković). 
Predaje Teoriju jezika, Tvorbu riječi u hrvatskom jeziku te Pragmalingvistiku na pre-
didplomskom i diplomskom studiju, a Generativnu gramatiku, Sintaksu, Lingvistiku 
javne komunikacije i Pragmatička načela i strategije u komunikaciji na doktorskim 
studijima u Osijeku i Zagrebu. Održao gostujuća predavanja na sveučilištima u Oslu, 
Pečuhu, Sofi ji, Poznanju, Katovicama, Krakovu i Gdanjsku. Inicijator znanstvenoga 
skupa Hrvatski sintaktički dani. Objavljuje znanstvene radove iz područja morfosintak-
se i tvorbe riječi u hrvatskom jeziku te pragmalingvistike, a priloge iz jezika i kulture 
objavljivao u programima Hrvatskoga radija i Radija Deutsche Welle. Objavio 2012. 
monografi ju Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskom jeziku, a kao urednik ili suured-
nik priredio knjige: Jezična utakmica, Sintaktičke kategorije, Lingvistika javne komunikacije i 
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Sintaksa glagola. U Domovinskom ratu sudjelovao kao ratni izvjestitelj i pripadnik 106. 
brigade Hrvatske vojske.

Mr. sc. Jelena Červenjak Kmoniček rođena je u Osijeku 1984. godine. Nakon 
osnovnoga i gimnazijskoga školovanja na Filozofskom fakultetu u Osijeku diplomi-
rala je 2008. Povijest i Hrvatski jezik i književnost. Magistrirala je crkvenu povijest na 
Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku 2010. s temom „Religijska pripadnost 
istaknutijih osječkih obitelji”. Na tom je fakultetu od 2009. do 2012. predavala volon-
terski Osnove latinskoga jezika i Temelje hrvatskoga jezika. Istodobno je od 2008. do 
2013. radila na stručnim zamjenama u osnovnim i srednjim školama. U posljednjih 
nekoliko godina bavi se istraživačkim radom. Sudjelovala je na IV. Kongresu hrvat-
skih povjesničara u Zagrebu te na nekoliko znanstvenih skupova. Napisala je desetak 
stručnih i znanstvenih radova u kojima se pretežno bavi gospodarskom i crkvenom 
povijesti grada Osijeka.

Prof. dr. sc. Zlata Živković-Kerže rođena je 1953. u Osijeku. Osnovno i gimnazijsko 
školovanje završila je u rodnom gradu Osijeku, a na Filozofskom fakultetu u Zagre-
bu 1977. diplomirala Povijest i Arheologiju. Nakon povratka u Osijek, od 1977. do 
1981., radila u Historijskom arhivu u Osijeku i magistrirala arhivistiku u Zagrebu. Od 
1981. do 1988. zaposlena je u osječkom Muzeju Slavonije i u tom razdoblju uspješno 
je postavila nekoliko samostalnih izložbi, napisala nekoliko kataloga i počela se baviti 
istraživačkim radom. Od 1989. do 1996. radila na gimnaziji kao profesorica Povijesti. 
Doktorsku disertaciju pod naslovom „Gospodarski razvoj grada Osijeka od Hrvat-
sko-ugarske nagodbe do završetka Prvoga svjetskog rata (1868. – 1918.)” obranila je 
1995. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godinu dana potom zaposlila se u Hrvat-
skom institutu za povijest – Zagreb, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 
– Slavonski Brod, gdje i danas radi u svojstvu znanstvene savjetnice u trajnom zvanju. 
U svome istraživačkom radu posebice se bavi gospodarskom i crkvenom povijesti te 
povijesti sporta. Napisala je nekoliko knjiga i veći broj znanstvenih i stručnih radova. 
Sudjelovala je i sudjeluje na brojnim domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima 
i kongresima. 

Jasminka Mesarić kazališna je producentica. Diplomirala je kazališnu produkciju 
(Studij organizacije scenskih i kulturno-umjetničkih djelatnosti) na Fakultetu dramskih 
umjetnosti Univerziteta umjetnosti u Beogradu. U više od trideset godina kazališnog 
rada producirala je preko sto predstava za djecu i mlade te odraslu publiku, nacionalni 
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lutkarski festival Susret lutkarskih kazališta Hrvatske (SLUK), Osječko ljeto kulture te 
brojna druga kulturna događanja. Bila je 22 godine umjetnička i poslovna ravnateljica 
Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku. Aktivno je sudjelovala u osnivanju 
studija glume i lutkarstva te bila prva voditeljica Odsjeka za Kazališnu umjetnost na 
Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Predsjednica je Hrvatskoga centra UNIMA, članica 
Upravnog odbora HC ASSITEJ, Hrvatskog društva dramskih umjetnika, Organiza-
cijskog odbora lutkarskog festivala Vukovarsko lutkarsko proljeće, Festivalskog vijeća 
Međunarodnog festivala djeteta u Šibeniku, Festivalskog odbora Festivala glumca. Na 
Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku upisala je Poslijediplomski interdisci-
plinarni doktorski studij kulturologije „Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazo-
vanju”. Područje interesa joj je lutkarsko kazalište u Hrvatskoj te kazalište za djecu i 
mlade.
Za svoj rad na području kulture odlikovana je odlukom Predsjednika Republike dr. 
Franje Tuđmana Redom hrvatskog pletera,1999. godine, a 2004. godine dobitnica je 
javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb grada Osijeka” za izuzetan doprinos razvoju 
kulture grada.

Doc. dr. sc. Tihomir Živić rođen je u Osijeku 1970. godine. Od 2014. docent je na 
Katedri za kulturologiju Odjela za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku. Izvodi kolegije iz područja fi lologije (anglistika). Područja njegova znanstve-
nog interesa su amerikanistika i anglistika, kao i germanistika, traduktologija i znanost 
o književnosti. Engleski i Njemački jezik i književnost diplomirao je 1994. na Peda-
goškom fakultetu u Osijeku, magistrirao je 1999. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu, a doktorirao 2004. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku tezom o novom historizmu u djelima Stephena Jaya Greenblatta. 
Bio je naslovni asistent na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (1999. – 2001.) te na 
Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli (2001. – 2006.). Kao profesor visoke ško-
le, na Veleučilištu Lavoslava Ružičke u Vukovaru obnašao je dužnost prodekana za 
razvoj i stručni rad (2008. – 2012.) te predsjednika Katedre za zajedničke predmete i 
voditelja Centra za cjeloživotno učenje (2009. – 2013.), a kao naslovni docent (2013.) 
surađivao je i sa Strojarskim fakultetom u Slavonskom Brodu te Visokom školom 
za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Znanstveno se usavršavao kao 
Fulbrightov stipendist u SAD-u (2000. – 2001.) te stručno u Njemačkoj (1994.) i Ir-
skoj (2010.). Tijekom reintegracije hrvatskog Podunavlja bio je djelatan u segmentima 
prosvjete i kulture, a u Osječko-baranjskoj županiji vodio je Službu za međunarodne 
projekte i europske integracije te bio privremeni direktor Regionalne razvojne agencije 
Slavonije i Baranje. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim 
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skupovima te objavljuje znanstvene i stručne radove u domaćim i inozemnim tiskovi-
nama surađujući u izdanjima HAZU-a, Školske knjige i dr., a bio je uključen i u nekoli-
ko međunarodnih projekata. Član je Hrvatsko-američkog društva, Hrvatskog društva 
književnih prevodilaca, Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku te Hrvatskog 
udruženja za američke studije, a suradnik je organizacije World Internet Resources in Edu-
cation and Development iz Montare, Kalifornija. U znanstveno-nastavno zvanje docenta 
izabran je 29. travnja 2014.

Želimir Orkić, dr. med., spec. opće i plastične kirurgije rođen je 1963. godine u Brč-
kom, Republika Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Orašju. 
Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij medicine u Osi-
jeku 1990. godine. Nakon diplomiranja radio je kao liječnik pripravnik Doma zdravlja 
Orašje. Od 1992. do 1993. godine radio je kao pomoćnik zapovjednika za zdravstvo 
3. pješačke bojne 106. brigade HVO-a. Od 1994. do 1998. godine pohađao je specija-
lizaciju iz Opće kirurgije Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. 
Specijalistički ispit iz opće kirurgije položio je 1998. godine, nakon čega radi kao liječ-
nik specijalist na Klinici za kirurgiju Kliničke bolnice Osijek. U razdoblju od 2000. do 
2003. godine pohađao je Znanstveni poslijediplomski studij u području Biomedicine i 
zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Od 2005. 
godine naslovni je asistent u području biomedicine i zdravstva, polju kliničke me-
dicinske znanosti, grana kirurgija pri Katedri za kirurgiju na Medicinskom fakultetu 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2005. do 2006. godine pohađao je 
užu specijalizaciju iz Plastične, estetske i rekonstruktivne kirurgije Ministarstva zdrav-
stva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Specijalistički ispit iz Plastične, estetske i 
rekonstruktivne kirurgije položio je 2007. godine, nakon čega radi kao voditelj inten-
zivne jedinice na Odjelu za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu kirurgiju Klinike za 
kirurgiju Kliničke bolnice Osijek. Pred obranom je doktorske disertacije naslovljene 
„Utjecaj klimatskih faktora na epidemiološke karakteristike karcinoma kože glave i 
vrata stanovništva Osječko-baranjske županije“ na Medicinskom fakultetu Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Član je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog 
liječničkog zbora te Hrvatskog društva za plastičnu, estetsku i rekonstruktivnu kirur-
giju. Aktivno se služi ruskim jezikom, a pasivno poznaje engleski jezik. Do sada je 
objavio ukupno tri znanstvena rada u indeksiranim časopisima. 

Ivan Miškulin, mag. inž. el. rođen je 1978. godine u Osijeku u kojem je završio osnov-
nu i srednju školu te Elektrotehnički fakultet 2004. godine. Od 2005. godine zaposlen 
je u regionalnom centru Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. u Osijeku gdje radi kao voditelj 
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tima za razvoj kartičnih proizvoda u Sektoru poslovanja s građanstvom. Tijekom rada 
u Hypo Alpe-Adria-Bank d. d. u nekoliko se navrata stručno usavršavao iz područja 
primjene informacijskih tehnologija u bankarstvu te vođenja projekata. Tijekom 2009. 
godine kao stipendist prestižne Fogarty stipendije ostvario je jednomjesečni stipen-
dirani boravak u SAD-u, u Center for International Rural and Environmental Health, 
College of  Public Health, University of  Iowa, Iowa, Iowa City, SAD, gdje se usavršavao 
u području prevencije nesreća te primjene informacijskih tehnologija u području javnog 
zdravstva. Tijekom 2011. godine bio je polaznik stipendiranog dvomjesečnog programa 
„Public Health Organizational Effectiveness“ u Center for International Rural and Envi-
ronmental Health, University of  Iowa, Iowa, Iowa City, SAD. Od 2011. godine stalni je 
sudski vještak informatičke struke za područje Županijskog suda u Osijeku. Polaznik 
je poslijediplomskog doktorskog studija „Management“ na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku od 2013. godine. Područje njegovog znanstveno-stručnog interesa uključuje 
primjenu informacijskih tehnologija u bankarstvu, javno zdravstvo te organizaciju i 
management. Aktivno se služi engleskim i francuskim, a pasivno poznaje njemački 
jezik. Do sada je objavio ukupno dvadeset i jedan znanstveni rad od čega devet u in-
deksiranim časopisima (uključujući dva sažetka).

Dr. sc. Albina Dumić, dr. med., spec. obiteljske medicine rođena je 1963. godine u 
Zvonimirovcu (Adolfovcu). Osnovnu školi završila je u Čađavici, a srednju medicin-
sku školu u Osijeku. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 
Studij medicine u Osijeku 1987. godine. Nakon diplomiranja radila je kao liječnica 
pripravnica Doma zdravlja Osijek, a od 1989. godine do 1991. godine radila je kao 
liječnica primarne zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Donji Miholjac. Od 1992. do 
1993. godine radila je kao liječnica primarne zdravstvene zaštite u Stacionaru 106. bri-
gade Hrvatske vojske te kao voditeljica Zdravstvene službe u Protuzračnoj obrani 106. 
brigade Hrvatske vojske. Od 1993. godine radila je kao liječnica primarne zdravstvene 
zaštite u Domu zdravlja Drava gdje stjecanjem zakonom propisanih uvjeta odlazi u 
zakup osnivajući svoju privatnu ordinaciju obiteljske medicine. U razdoblju od 2000. 
do 2003. godine pohađala je Znanstveni poslijediplomski studij u području Biomedi-
cine i zdravstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, a 
od 2003. do 2005. godine specijalizaciju iz Obiteljske medicine Ministarstva zdravstva 
i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Specijalistički ispit iz obiteljske medicine položila 
je 2005. godine, nakon čega radi kao liječnica specijalistica obiteljske medicine u pri-
vatnoj ordinaciji obiteljske medicine dr. Albina Dumić u zakupu. Doktorsku disertaci-
ju naslovljenu „Znanje, mišljenja i provedba savjetovanja o prehrani među liječnicima 
obiteljske medicine na području Republike Hrvatske“ obranila je na Medicinskom fa-
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kultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2013. godine. Od 2014. godine 
naslovni je viši asistent u području biomedicine i zdravstva, polju: javno zdravstvo i 
zdravstvena zaštita, grana:obiteljska medicina pri Katedri za javno zdravstvo i obitelj-
sku medicinu na Medicinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku. Članica je Hrvatske liječničke komore, Hrvatskog liječničkog zbora te Hrvatske 
udružbe obiteljske medicine. Aktivno se služi engleskim jezikom, a pasivno poznaje 
njemački jezik. Do sada je objavila ukupno dvadeset i dva znanstvena rada, od čega 
šest u indeksiranim časopisima (uključujući četiri sažetka). 

Josipa Maras Kraljević (1974.) rođena je u Zagrebu. Završila je studij Povijesti i 
Etnologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1999. do 2003. radila 
je kao profesorica Povijesti u osnovnoj školi i gimnaziji. Od 2006. zaposlena je kao 
arhivistica u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata u 
Zagrebu. Trenutno pohađa poslijediplomski doktorski studij Povijesti na Hrvatskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovala je na više znanstveno-stručnih skupova 
u Hrvatskoj i inozemstvu, a bila je i suurednica na knjigama dokumenata institucija 
pobunjenih Srba iz serije Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990. – 1995.


