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Dobitnice nagrada Utjecajne Hrvatske 
Žene i Buduće Liderice šalju iskrene čestitke 

ovogodišnjim dobitnicama.  

Vrijedne ste svakog priznanja za svaki vaš uspijeh.

“ što žena umije...” - marija jurić zagorka
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PORUKA DOBRODOŠLICE GĐE. CAROLINE SPIVAK
Dobrodošli na treću svečanu dodjelu prestižnih nagrada Utjecajne hrvatske žene i Buduće liderice 2018. u  
organizaciji Croatian Women’s Network/Mreže hrvatskih žena.

Ovogodišnje dobitnice dolaze iz daleke Australije, Kanade i Sjedinjenih Američkih Država te susjedne Austrije, 
Bosne i Hercegovine, Italije, Njemačke i Hrvatske.

Postignuća i uspjesi ovogodišnjih dobitnica su nevjerojatna i pridonose svijetu u raznim područjima djelovanja, 
od akademske zajednice, znanosti, umjetnosti i kulture, poduzetništva i inovacija, humanitarnoga rada i sporta.

Čestitamo dvadeset četirima istaknutim ženama koje se pridružuju našim pobjednicama, kojih je danas vise od 
sedamdeset i to iz cijeloga svijeta.

Svjesni smo da poticanje i promicanje napretka žena donosi pozitivne promjene u svim aspektima života. Također 
znamo da promjene društvenog položaja žena nije lako ostvariti.. Promjena zahtjeva hrabrost, zahtjeva upornost. 
Te odvažne iskorake mogu inicirati samo hrabri ljudi. Tijekom ove godine i ubuduće, zajednički nastavljamo činiti 
sve što možemo kako bismo uklonili prepreke ženama na putu do uspjeha.

Možemo početi tako da osiguramo da se žene, kao i muškarci, bore za žene. Ulažimo jedni u druge i budimo 
najbolji zagovornici jedni drugima, poštujući načela ravnopravnosti, transparentnosti i pozitivnih promjena koje 
svi želimo. Uostalom, ovdje smo kako bi slavile, ali se i ujedinile na putu do ostvarenja naših potencijala.

Hvala Vam što ste podijelili svoje vrijeme s nama i pridružili nam se u ovoj svečanoj prigodi. 

Caroline Spivak
osnivačica,
Croatian Women’s Network/Mreža hrvatskih žena
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BAŠĆANSKA 
PLOČA
KRALJA ZVONIMIRA
 
Bašćanska ploča jedan je od  
prvih spomenika s natpisom na  
prijelaznom obliku glagoljice  
iz oko 1100. godine.

Odavanje počasti prošlosti.  
Slavljenje sadašnjosti. 

Napredovanje u budućnost.

Kroz hrvatsku povijest, hrabre i snažne žene igrale su sastavnu ulogu u poti-
canju djelovanja, očuvanju kulture, religije i baštine, a čak su i hrabro štitile 
naše granice – kao što to čine i danas. Pri osmišljavanju ove nagrade cilj nam 
je bio odati počast baštini koja nas povezuje te prepoznati snagu i upornost 
naših Utjecajnih hrvatskih žena.  Simbol za prvo slovo „ž“ u riječi „žena“ iz 
drevnog i izvornog hrvatskog glagoljaškog pisma igrao je važnu ulogu u 
hrvatskoj povijesti, a sama je nagrada izrađena upravo u obliku tog simbola.

 Glagoljaško pismo (poznato i kao glagoljica) najstarije je poznato 
slavensko pismo. U 9. ga je stoljeću sastavio sv. Ćiril, bizantski redovnik 
iz Soluna. 863. godine bizantski car Mihael III. poslao je njega i njegovog 
brata, sv. Metoda, u Veliku Moravsku kako bi tamo širili kršćanstvo među 
Slavenima tog područja. Braća su odlučila prevesti liturgijske knjige na  
staroslavenski jezik koji je bio razumljiv općoj populaciji, no kako se riječi 
tog jezika nisu mogle lako napisati korištenjem grčkog ili latinskog pisma,  
Ćiril je odlučio izmisliti novo pismo, glagoljicu, temeljeno na jeziku  
makedonskih Slavena iz solunske regije.      

Nakon smrti Ćirila i Metoda glagoljaško pismo prestalo se koristiti u 
Moravskoj, ali su ga njihovi učenici nastavili širiti na zapad i jug. Glagoljica  
je očuvana samo kod Hrvata, koji su je koristili od 12. do 20. stoljeća, 
ponajviše u liturgiji. Naziv je skovan tek mnogo stoljeća nakon njegova 
nastanka, a dolazi od starocrkvenog slavenskog glagolъ „glagoljati“  
(ujedno i podrijetlo slavenskog naziva za slovo G). Glagol glagoljati znači 
„govoriti“. Pretpostavlja se da je naziv glagoljica nastao u Hrvatskoj oko 
14. stoljeća i to od glagola glagoljati, koji su koristili sljedbenici liturgije na 
slavenskim jezicima.    

Hrvati koji su koristili glagoljicu su bili jedini narod u Europi koji je  
dobio posebno dopuštenje pape Inocenta IV. (1248. godine) da koristi  
vlastiti jezik i ovo pismo u liturgiji. Točnije, ovo je dopuštenje formalno dano  
senjskom biskupu Filipu. Međutim, posebna pažnja koju je Vatikan  
pridavao glagoljaškoj liturgiji u narednim stoljećima (čak i objavljivanjem 
 nekolicine glagoljaških misala u Rimu) pokazuje da se ova privilegija 
odnosila na sve hrvatske zemlje koje su koristile glagoljašku liturgiju, 
uglavnom na područjima uz obalu. Kao što je poznato, latinski je bio 
privilegirani jezik u vjerskim obredima u Katoličkoj crkvi do 2. Vatikanske 
sinode održane 1962.-1965. kada je odlučeno da će se umjesto latin-
skog u katoličkoj liturgiji dopustiti korištenje narodnih nacionalnih jezika.  
Zanimljivo je da se čak i danas glagoljaška liturgija koristi u nekim hrvat-
skim crkvama.  

Izrađena u Kanadi od aluminija i kamena, ova prekrasna nagrada može 
na prvi pogled nalikovati umotanom daru. Možda je i to podsjetnik da 
su sve žene dar društvu i da bi svijet uvijek trebao cijeniti njihove brojne 
doprinose. 



Utjecajne 
hrvatske žene 

ODABIRNI SUD
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KAJA PAVLINIĆ  
Studentica 
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu

Kaja trenutno pohađa preddiplomski studij Računarstva na Sveučilištu 
u Zagrebu, ali njeni interesi uključuju i društveno korisne aktivnosti te 
međunarodne odnose. Osvojila je prvo, drugo i treće mjesto na American  
Computer Science League. U 2014., odabrana je za Benjamin Franklin Trans-
atlantic Fellowship program u SAD-u, postavši članica alumni zajednice  
američkog State Departmenta. Od tada, sudjelovala je na raznim konfer-
encijama mladih, od kojih su neke YLTE 2015 u Bratislavi i Global-In Fel-
lowship 2016 u Berlinu. Osvojila je Future Leader nagradu, koju dodjeljuje 
Mreža hrvatskih žena, kao i nagradu od Cosmopolitan Hrvatska. 

Osnivačica je startupa Tinja, koji se bavi obnovljivim izvorima energije, a 
trenutno također vodi i antikorupcijski projekt Integritas, kojeg financira 
Američko veleposlanstvo u Zagrebu. U 2017. godini, govorila je na nekoliko 
konferencija, mentorirala sudionike na Global-In Fellowship 2017. i postala 
članicom Vijeća mladih Predsjednice Republike Hrvatske.

MR. SC. SNJEŽANA JURIŠIĆ, PROF.  
rukovoditeljica Odjela za kulturu
Hrvatska Matica Iseljenika

Snježana Jurišić je rukovoditeljica Odjela za kulturu u Hrvatskoj Matici  
Iseljenika gdje potičemo, podupiremo, organiziramo ipromoviramo  
projekte iz područja  kulture i razvoja kulturnog stvaralaštva te povezane 
obrazovne, nakladničke, ekološke, sportske i turističke programe, a sciljem 
jačanja veza s hrvatskim iseljeništvom i njihovim potomcima, hrvatskim-
manjinskim zajednicama te Hrvatima iz BiH te s ciljem očuvanja hrvat-
skogkulturnog identiteta u iseljeništvu te povezivanja iseljene Hrvatske 
sdomovinom.

Svojim radom i djelovanjem nastojim pridonijeti ostvarivanju  misije  
Hrvatske matice iseljenika - očuvanju nacionalnoga i kulturnoga identiteta, 
materinskoga jezika te običaja međupripadnicima hrvatskog naroda 
izvan Republike Hrvatske te boljem povezivan juraseljene i domovinske 
Hrvatske.
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IVANA PERKUŠIĆ, DIPL.IUR
zamjenica državnog tajnika

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Ivana Perkušić savjetnica je s posebnim položajem za pitanja hrvatskog 
iseljeništva u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike  
Hrvatske. Odvjetnica po struci, obavljala je dužnosti u Ministarstvu pomor-
stva, prometa i infrastrukture i u Ministarstvu pravosuđa. Bila je ugovorni 
konzularni djelatnik Republike Hrvatske u Sydney-u.

DR. ŽELJKO TANJIĆ  
Hrvatsko Katoličko Sveučilišta

Prof. dr. sc. Željko Tanjić rektor je Hrvatskog katoličkog sveučilišta od 1.  
listopada 2011. Od 2009. do 2011. bio je direktor izdavačke kuće Kršćanska 
sadašnjost d.o.o. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u  
Zagrebu izabran je 2009. godine u zvanje izvanrednog profesora pri katedri 
fundamentalne teologije te je bio pročelnik te katedre.
 
Član je Međunarodne teološke komisije.
 
Autor je jedne knjige, uredio četiri, te objavio više znanstvenih i znanstveno-
stručnih radova iz područja teologije i filozofije. Napisao je veći broj recen-
zija knjiga, udžbenika i članaka za znanstvene časopise ili zbornike. Održao 
je niz predavanja na različitim znanstvenim i stručnim skupovima.

Služi se talijanskim, njemačkim i engleskim jezikom.



BUDUĆE LIDERICE
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IVA BULJAN
Republika Hrvatska

Iva Buljan je studentica molekularne biologije na Prirodoslovno-
matematičkom fakultetu u Zagrebu, a najviše se zanima za područje  
bioinformatike. Osim odličnih uspjeha na natjecanjima iz biologije i kemije 
kroz osnovnu i srednju školu, također je vodila i razne radionice za popu-
larizaciju znanosti. Sudjelovala je na brojnim konferencijama i razmjenama. 
Trenutno radi istraživanje na području entomologije. Osim znanstvenog, 
Ivu zanima i društveni rad što je pokazala kroz organizaciju humanitarne 
akcije za pomoć izbjeglicama u vrijeme migrantske krize te aktivnim  
sudjelovanjem u projektu borbe protiv korupcije.

MAJA GRUJIĆ
Republika Hrvatska

Maja Grujić rođena je kao treće dijete 17.12.1999. u Osijeku, a trenutno  
je maturantica Gimnazije Beli Manastir. Već od malih nogu počela se 
baviti volontiranjem i sudjelovanjem u raznim projektima. 2016. godine 
odabrana je od strane Američkog Veleposlanstva u Zagrebu da pred-
stavlja Republiku Hrvatsku tijekom ‘’Benjamin Franklin Transatlantic  
Fellowship’’ ljetnog instituta na kojem je sudjelovala zajedno s mladima 
iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. Nakon što je postala Alumni  
US State Departmenta, Maja trenutno organizira svoju konferenciju 
‘’Croatian Youth Movement’’ koja će se održati u Osijeku 2018. godine i 
povezati mlade iz cijele Hrvatske. Teme konferencije bit će diplomacija,  
međunarodni odnosi i odgoj društveno aktivne mladeži. Maja je 2017. 
godine sudjelovala kao dio hrvatske delegacije tijekom programa  
‘’Global In Fellowship’’ koji se održao u Berlinu. Svoju aktivnost u društvu 
nastavlja aktivnim sudjelovanjem u konferencijama, projektima i preda-
vanjima.

TATJANA MUSTAĆ 
Sjedinjene Američke Države

Tatjana Mustać je studentica na Queens College, CUNY u Queens-u, New 
York, gdje studira neurologiju, psihologiju, kemiju i medicinu u društvenom 
kontekstu. Od srednje škole, u Tatjani je rasla ljubav prema znanstvenom 
istraživanju. Trenutno, Tatjana uživa raditi u svom neurološkom labora-
toriju gdje studira proces odlučivanja u radu s elektroencefalografijom 
(EEG). Osim što je posvećena znanstvenom i istraživačkom radu, Tatjana je 
članica svoje lokalne američko-hrvatske zajednice, a posebnu ljubav gaji 
prema hrvatskom folkloru, tradicionalnim pjesmama i plesovima. Tatjana 
također pomaže djeci s fizičkim nedostatcima preko plesnog programa 
„Dancing Dreams’’. S nepunih dvadeset godina, Tatjana je izvrstan primjer 
ostalim mladim Hrvaticama i Hrvatima u Hrvatskoj zajednici.



Utjecajne 
hrvatske žene 
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KSENIJA ABRAMOVIĆ
Republika Hrvatska

Humanitarni Rad 

Utemeljila je Laudato televiziju, prvu obiteljsku televiziju s kršćanskim 
vrijednostima u Hrvatskoj koja je krenula s emitiranjem u Hrvatskoj i BiH 
za Božić 2015, te urednica portala laudator.hr.  Utemeljiteljica je udruge 
„Ime dobrote“ čija je osnovna misija istinito informiranje koje će promicati  
zauzetost za boljitak hrvatskog naroda i produbljivanje vjere. Bila je 
članicom organizacijskog odbora građanske inicijative U ime obitelji te je 
aktivno sudjelovala u pripremi  referenduma čiji su rezultati učinili da danas  
u  62.  članku,  st.  2.  Ustava Republike Hrvatske stoji da  je  brak  životna  
zajednica  žene  i  muškarca. Vlasnica  je  galerije  hrvatske  sakralne  umjet-
nosti „Laudato“   osnovane   2003. godine u cilju  promoviranja  hrvatske  kul-
turne  baštine.  Dobitnica je brojnih nagrada među kojima su međunarodna 
nagrada Global Leadership Award za 2014. godinu koju zajedno dodjeljuju 
organizacije Leadership Institute, Bow Group, World Congress of Families i  
Institut de Formation Politique. Festival Trsat 2015. dodijelio joj je posebno 
priznanje za produkciju audiovizualnog stvaralaštva. Dobitnica je godišnje 
nagrade Hrvatskog društva katoličkih novinara za projekt Obiteljske  
Laudato TV u 2017. godini.

ZRINKA BAČIĆ
Italija

Kultura i Umjetnost

Zrinka je porijeklom s otoka Pašmana, a već 27 godina živi u Rimu gdje radi 
u hrvatskom Veleposlanstvu. Njezin nesebični angažman u inozemstvu za 
dobrobit Hrvatske započinje u vrijeme Domovinskog rata, aktivnim sud-
jelovanjem i organiziranjem prikupljanja pomoći za Hrvatsku, te pružanjem 
pomoći hrvatskim izbjeglicama u pronalaženju smještaja i zapošljavanju. 
Već se niz godina intenzivno i predano bavi brojnim aktivnostima u cilju 
promidžbe Republike Hrvatske u Italiji. U 2012. g. osniva u Rimu hrvatski  
nogometni klub „Croazia“, te je zatim ideator projekta „Nogometni turnir 
prijateljstva“ u kojem sudjeluju brojna strana Veleposlanstva. Jedna 
 je od osnivača i potpredsjednica kulturne udruge Hrvatsko-talijanski  
mozaik Rim, osnovana 2015. godine. Udruga je pokrenula i ostvarila izniman 
broj uspješnih aktivnosti na području očuvanja hrvatskoga jezika i kulture,  
povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske. Udruga je dobitnik 
Večernjakove domovnice za 2017. Osim djelovanja unutar udruge Hrvat-
sko-talijanski mozaik Rim, Zrinka je aktivna i u promidžbi moliških Hrvata, 
te je potpredsjednica i vrijedne moliške udruge Jedna Musika. 
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CAROLINA BOROJEVIĆ
Čile
Vodstvo i Inovacije

Carolina Nevenka Goić Borojević je Hrvatica drugog koljena. Ona je  
odvjetnica je po profesiji i vođa Čileanske kršćanske demokratske stranke. 
Bila je izabrana za zastupnicu 2005. godine, te ponovo 2009. godine. Goić 
je bila kandidat za Kršćansku demokratsku stranku povodom najnovijih 
predsjedničkih izbora u jesen 2017. Hrvati su se prvi put nastanili u Čileu 
krajem devetnaestog i početkom dvadesetog stoljeća, kada je cijela  
Hrvatska i južna regija Dalmacije bila pod austrijskom krunom. Oko devede-
set posto populacije došlo je sa otoka Brača. Čileanski Hrvati istaknuli su se 
svojim znanjem i strpljivošću. Druge i treće generacije hrvatskih doseljenika 
uglavnom su vrlo dobro obrazovane, potpuno su integrirane u čileansko 
društvo te rade u svim glavnim institucijama. To značajno utječe na sveukup-
ni razvoj zemlje, što je potvrđeno posljednjom kandidacijom predsjedništvo.

MR.SC. VESNA BOSANAC DR. MED.
Republika Hrvatska
Humanitarni Rad

Vesna je pedijatar i ravnatelj Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice  
hrvatskih veterana. U Vukovaru živi od 1950. godine. Gimnaziju završila u  
Vukovaru 1967.god. a Medicinski fakultet 1972. god. na Sveučilištu u 
Zagrebu. Specijalizaciju iz pedijatrije položila na Sveučilištu u Zagrebu 
1981. godine. Kao doktor medicine radi u Vukovaru od 1973. godine. 
Godine 1991. imenovana za ravnatelja Bolnice. Za vrijeme ratne agresije  
uspješno vodila Bolnicu do okupacije Vukovara 20.11.1991. Tada je 
zatočena i do 13.12.1991. zatvorena u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, 
kada je razmijenjena kao ratni zarobljenik. Od 1992. godine radi u Mini-
starstvu zdravstva RH kao savjetnik za humanitarna pitanja i ravnatelj 
Medicinskog centra Vukovar u progonstvu. Iste 1992. godine nominirana 
za Nobelovu nagradu za mir. Od 1993. do 1996. godine radi kao savjet-
nik za suradnju sa UNICEF-om i Svjetskom zdravstvenom organizacijom, 
za programe pomoći djeci prognanicima i izbjeglicama. Od 1997. go-
dine vodi mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja i do danas obavlja  
funkciju ravnatelja Opće bolnice Vukovar. Od 2008. godine je predsjed-
nica Udruge hrvatskih liječnika dragovoljaca 90. – 91.
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ANTONELLA D’ANTUONO
Italija

Kultura i Umjetnost

Antonella je žena policajac. Od djetinjstva je željela putovati svijetom i 
ponosila se je što je, uz talijanski jezik, znala pričati i hrvatski. Surađiva s 
udrugama već 20 godina. Pratila je puno - danas već odrasle djece, u ljet-
noj školi Novi Vinodolski, radila je na Hrvatskim Svjetskim Igrama, svima je 
promovirala Hrvatsku i dijelila svoju ljubav prema domovini. Antonella se 
oduvijek trudila očuvati hrvatsku tradiciju, jezik i svjedočenja na brojnim 
konferencijama i inicijativama. Uvijek radi sa srcem i strastvena je u svemu 
što uključuje djecu, mlade i starije žene; ona im posvećuje svoje slobodno 
vrijeme, sa svojim osmijehom i duševnom dobrotom ona je most Jadrana 
između domovine i zajednica hrvatskih manjina u Moliseu. Kao osoba koja 
zaista voli to što radi ona je motivacija i drugim ljudima.

SUZANA FLANZ
Njemačka

Poduzetništvo

Suzana je osnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Ekoma d.o.o. koja se bavi  
industrijskom montažom; montažom i izgradnjom raznih energetskih i  
industrijskih postrojenja u Hrvatskoj, Njemačkoj i drugim zemljama. Ona 
je primjer koji razbija sve predrasude i sterotipe o “slabijem“ spolu, dajući 
potrebnu inspiraciju svim ženama koje sanjaju o naizgled nemogućem; o 
izgradnji uspješne tvrtke u muški dominirajućem radnom okruženju, pritom  
balansirajući osobni i profesionalni uspjeh. Osim svog svakodnevnog  
posla, Suzana ima sklonost borbi za ljudska prava i duboko se zalaže za  
svoju hrvatsku baštinu, stoga je kontinuirani i neumorni pripadnik raznih  
organizacija koje se zalažu za ljudska prava i za očuvanje hrvatske baštine i 
običaja.
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GLORIA JUREŠIĆ
Australija
Kultura i Umjetnost 

Gloria je rođena je i odrasla u Melbourneu u Australiji te daje veliki doprinos 
hrvatskoj zajednici. Uz rad na području izvozne logistike u jednoj od najvećih 
svjetskih vinskih tvrtki, dobrovoljno  volontira svoje vrijeme za brojne hrvat-
ske organizacije diljem Melbournea. Trenutno, Gloria je predsjednica Hrvat-
skoga katoličkoga centra „Sveti Duh”, učiteljica je jezika Hrvatske etničke 
škole „Bartol Kašić”, odigrala je integralne uloge u odborima za folklorne 
ansamble „Hrvatska Zora” i „Zvonimir” te je pomagala u važnim događajima 
u ime nogometnog kluba „Melbourne Knights“. Ona je nesebično, neumor-
no i nemilosno predana i usredotočena za promicanje i održavanje hrvat-
skog jezika te kulturnih tradicija u dalekoj Australiji.

DR. ANDREA ZORKA KINDA-BERLAKOVIĆ
Austrija
Kultura i Umjetnost

Prof. dr. sc. Andrea Zorka Kinda-Berlaković, kroatistica iz Austrije, 
gradišćanska je Hrvatica. Studirala je slavistiku na Sveučilištima Beč, Zagreb 
i Zadar te pedagogiju, filozofiju i psihologiju na Sveučilištu Beč. Od 1997. 
zaposlena je na Odsjeku za slavistiku Sveučilišta Beč gdje je godine 2002. 
doktorirala s temom o dvojezičnom školstvu gradišćanskih Hrvata. Godine 
2016. dobila je i profesuru za Hrvatski na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu/
Gradišću. Dosad je objavila 10 knjiga kao autorica ili suautorica te stotinjak 
znanstvenih radova i raznih publikacija o dvojezičnome obrazovanju, hrvat-
skim piscima u Austriji te razvoju i položaju hrvatskoga jezika u Austriji. Član 
je uredništva dvaju akademskih časopisa i surađuje pri sastavljanju neko-
liko hrvatsko-njemačkih rječnika i gramatika. Od 2016. piše tjednu jezičnu 
kolumnu u Hrvatskim novinama. Član je Jezične komisije Znanstvenoga in-
stituta gradišćanskih Hrvata i znanstveno prati centralnu maturu za Hrvatski 
u Austriji. Jedna je od osnivača Austrijskoga društva za kroatistiku čija je i 
potpredsjednica. Udana je i majka dviju odraslih kćeri.
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SARA KOLAK
Republika Hrvatska

Sport

22-godišnja Sara Kolak hrvatska je rekorderka u bacanju koplja. Ludbreška 
sportašica od osnovne škole iskazuje izniman talent. Na Europskom jun-
iorskom prvenstvu 2013. godine u Rietiju Sara je osvojila broncu bacivši 
koplje 57,79 metara. Uslijedila je brončana medalja na Svjetskom jun-
iorskom prvenstvu 2014. godine. Dvije godine kasnije prešla je u senior-
sku konkurenciju. Velika ozljeda leđa i ramena i teška operacija, nisu je 
spriječili u osvajanju zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Rio de Ja-
neiru 2016. godine. Tadašnji predsjednik IAAF-a, Sebastian Coe, proglasio 
je Saru Kolak najvećim iznenađenjem cijelog atletskog programa Olimpi-
jskih igara u Rio de Janeiru. Osobni rekord Sara je srušila 2017. na mitin-
gu Dijamantne lige u Lausannei i postala Olimpijska pobjednica bacivši 
koplje 68,43 metara što je bio i najbolji rezultat na svijetu. Sara Kolak je 
dokazala da upornost, trud i vjera u sebe mogu dovesti do neograničenih 
mogućnosti.

ĐURĐICA OREPIĆ
Republika Hrvatska

Sport

Đurđica je rođena na otoku Rabu. Majka je troje djece - dvije kćeri i jednog 
sina. Poduzetnica je više od 27 godina.  Njezina životna priča neplanirano 
je krenula 2014. godine kada je u svojoj pedesetoj godini uspješno završila 
svoju prvu Ironman utrku na Majorci. Ostvariti ono o čemu nisi niti sanjao 
da je moguće - bila je njezina svakodnevna mantra. Plivala je u otvorenoj 
vodi 3,8km, vozila cestovni bicikl 180km te trčala puni maraton, 42,2km. 
Kada je prvi puta prošla kroz cilj nakon 226km, rodila se je nova Đurđica, 
ona koja pomiče granice. Kroz njezinu priču mnogi su shvatili da su dobne 
granice pogreška, da se vrijeme za ostvarivanje snova uvijek nađe, a da 
podršku koju dobijete od obitelji i prijatelja treba cijeniti te jednako tako 
okrenuti leđa onima kojima vaši snovi smetaju. U dvije godine završila je 
pet punih Ironman utrka i više od deset ostalih distanci u triatlonu. Popela 
se je na pobjednička postolja i osvojila kvalifikaciju za svjetsko prvenstvo 
na Hawaiima - san svih triatlonaca svijeta.
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ANITA MARTINAC
Bosna i Hercegovina
Kultura i Umjetnost

Anita je diplomirana pravnica i sudionica Domovinskog rata, te nositeljica 
Spomenice Domovinskog rata i dviju medalja za operacije „Ljeto ‘95“. i 
„Oluja“, pjesnikinja i romansijerka. Nakon desetljeća provedenog u vojnoj  
službi, radila je i kao grafička dizajnerica i konzultantica za ISO norme, 
zatim u državnoj službi, a trenutno je zaposlena u Aluminiju d. d. Mostar.  
Objavljuje od 1994. i do sada je objavila 11 književnih djela, uglavnom 
poeziju i tri povijesna romana. Književni uradci su joj zastupljeni u brojnim 
međunarodnim i domaćim zbornicima. Često sudjeluje na različitim mani-
festacijama i književnim susretima. Dobitnica je brojnih književnih nagrada 
i priznanja. Članica je Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne, Matice 
hrvatske, Udruge Hrvatska žena, Napredaka te je predsjednica Središta  
Hrvatskog svjetskog kongresa za istraživanje posljedica totalitarizama u 
BiH. Bavi se humanitarnim i volonterskim radom u kulturnim projektima i  
djelovanjem kroz razne udruge.

DR. JOSIPA PETRUNIĆ
Kanada
Znanost

Josipa je glavni izvršni direktor Canadian Urban Transit Research &  
Innovation Consortium (CUTRIC) (www.cutric-crituc.org). Ona predstav-
lja oblikovanje nekoliko nacionalnih prijevoznih tehnologija vezanih uz 
transport nulte emisije i inovacije “pametnih vozila”, uključujući probnu 
demonstraciju i intergraciju Pan-kanadskog električnog autobusa, prob-
nu demonstraciju i integraciju Pan-kanadske stanice goriva te Kanadski 
nacionalni projekt demonstracije  pametnih vozila.  Pod njezinim vodst-
vom CUTRIC-ov konzorcij se je proširio u više od 100 privatnih i javnih 
poduzeća te organizacija diljem Kanade. Prije toga radila je kao glavni 
istraživač u elektrotehničkim studijama o politici na Sveučilištu McMaster 
(CDA) te kao viši znanstveni suradnik na Sveučilištu London (UK) u znanos-
ti i povijesti matematike i inženjerstva. U rujnu 2017. Josipa je nagrađena 
nagradom Canadian Clean50 za vodstvo u izgradnji i pokretanju projekta 
probne demonstracije Pan-kanadskog električnog autobusa koji spaja 
20 električnih autobusa sa sedam sustava nadzemne naplate u tri kanad-
ske općine kako bi demonstrirala i promicala standardizaciju naplatne 
tehnologije.
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MARIJA PERIĆ
Republika Hrvatska

Kategoria: Poduzetništvo

Marija Perić ima 32. godine te živi i radi u Tomislavgradu. Majka je dvoje 
djece. Nakon završenog fakulteta stječe titulu menadžera za odnose s 
javnošću, zapošljava se u računovodstvu jednog poduzeća, no nakon 6 
godina odlučuje se za pokretanje samostalnog poduzeća te 2013. godine 
registrira poduzeće LB d.o.o. za proizvodnju ženskih torbica, u garaži svoje 
obiteljske kuće počinje sa šivanjem i sa dvije zaposlene žene. Poduzeće iz 
godine u godinu raste i uz proširivanje proizvodnog objekta raste i broj  
zaposlenih. Trenutno poduzeće ima 23 stalno zaposlene žene i plasira  
proizvode u 4 države. Njene torbice su osvojile srca žena u regiji, a Hrvatska 
joj je trenutno najbolje tržište. Marija smatra da u životu treba imati ciljeve 
do kojih želimo stići. Uz puno ljubavi prema svom poslu, te još više truda, 
rada i odricanja, možemo postići sve.

DR. SC. MARIJA SELAK, DOC. 
Republika Hrvatska

Znanost

Marija je rođena 14. ožujka 1982. godine. Nakon završene Klasične gim-
nazije u Zagrebu, studirala je Filozofiju i Hrvatski jezik i književnost na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 11. lipnja 2013. obranila je 
doktorsku disertaciju pod naslovom „Ljudska priroda i nova epoha“ te 
stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja 
humanističkih znanosti, polje filozofije. Zaposlena je kao docentica na 
Odsjeku za filozofiju Filozofskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je 
gostujući istraživač na Ruhr-Universität Bochum i IWE – Institut für Wissen-
schaft und Ethik (Bonn). Za knjigu Ljudska priroda i nova epoha dobila 
je godišnju nagradu Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika 
mladim znanstvenicima i umjetnicima u 2014. godini. Osim znanstvenog 
rada, također je aktivna i u javnoj sferi. Sudjeluje u HRT-ovoj emisiji Peti 
dan gdje komentira aktualna društvena, kulturna i politička zbivanja, a  
redovito objavljuje pisane osvrte i u drugim medijima.
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DR.MED. NIKOLINA SESAR
Republika Hrvatska
Znanost

Nikolina, sa svojih 35 godina, prva je žena neurokirurginja u Hrvatskoj. 
Trenutno radi u KBC Sestre Milosrdnice. Nikolinin hrabri ulazak u ovu 
profesiju, kojom dominiraju muškarci, velik je dokaz svim ženama u Hr-
vatskoj, ali i u svijetu, da trud i ustrajnost ne poznaju granice. Za svoj us-
pjeh najviše je zahvalna svojoj velikoj obitelji, a posebno podršci svog 
supruga. Također, Nikolina je primjer da se majčinstvo ne mora žrtvovati 
radi karijere te ima sina od godinu dana. Tečno govori pet stranih jezi-
ka (engleski, talijanski, francuski, portugalski i španjolski) te je radila i 
obrazovala se diljem svijeta. Nikolina je oduvijek nalazila načine da svoj 
život učini zanimljivim i drugačijim. Bavila se manekenstvom, skakanjem  
padobranom, ronjenjem, jedrenjem i slikanjem. Nikolina je najponosnija 
na svoje uspješno podizanje svijesti i samopouzdanja mladih djevojaka, ali 
i mladića, tako što drži govore, predavanja i bavi se humanitarnim radom.

DR. SC. BRANKA SALOPEK SONDI
Republika Hrvatska
Znanost

Kao nagrađena znanstvenica i biljna biologinja, Branka je viši znanstveni  
ranik i voditelj laboratorija za kemijsku biologiju na Institutu Ruđer 
Bošković gdje svojim istraživanjima doprinosi saznanjima o ulozi biljnjih 
bioaktivnih molekula u biljnom razvitku i prilagodbi biljaka često neugod-
nim okolišnim uvjetima uslijed klimatskih promjena. Nadalje doprinosi i 
saznanjima o važnosti i primjeni biljnih bioaktivnih molekula u poljoprivredi, 
biotehnologiji, farmaciji i sl. Kao voditeljica diplomskih i poslije-diplomskih 
studenata, prenosi znanja i entuzijazam na buduće generacije.  Glavna je 
urednica međunarodnog botaničkog časopisa Acta Botanica Croatica.   
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IVANA TKALČIĆ
Republika Hrvatska
Kultura i Umjetnost

Ivana je diplomirala Slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagre-
bu i magistrirala ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Akad. 
god. 2015/2014 boravi na Akademiji likovnih umjetnosti u Münchenu. 
Finalistica je Erste fragmenata u Galeriji Kranjčar, dobitnica nagrade 
Red Carpet Art i Rektorove nagrade. Ima realizirane brojne samostalne i 
grupne izložbe od kojih su neke: solo: 2017. Error in Utopia v 0.2, Jan 
Arnold gallery, Red Carpet, Museums Quartier, Beč; 2017. Error in Uto-
pia v 0.1, Showroom Karlplatz, Red Carpet, Beč; 2016. Nepročitane kn-
jige, Šira, Zagreb; grupne: 2017. 4. bijenale slikarstva, HDLU, Zagreb; 
2017. Memories II, galerija Huong Ngo, Hanoi, Vijetnam; 2017. 5. Odessa 
nijenale suvremene umjetnosti, Muzej moderne i suvremene umjetnosti 
Odessa, Odessa, Ukrajina; 2016. 25. slavonski biennale, Granice vidljiv-
osti, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek; Gradski muzej Požega, Požega; 
2016. Transform 2016: Transformation of image, Muzej suvremene  
umjetnosti, Zagreb; 2016. Young European Art, Red Carpet, Umjetnički 
paviljon Juraj Šporer, Opatija. Prošle godine je sudjelovala na projektima 
u umjetničkim rezidencijama u Austriji, Belgiji, Grčkoj, Norveškoj i Poljskoj.

KATHRYN TESIJA
Sjedinjene Američke Države 

Poduzetništvo

Kathee je direktorica za Woolworths Limited i Verizon Communications.  
Prethodno, Kathee je bila uspješna izvršna osoba koja je provela 30 godina 
u tvrtki Target Corporation - maloprodaji sa 73 milijarde američkih dolara 
prihoda. U svojoj ulozi šefa trgovine i opskrbnog lanca, bila je viši opera-
tivni izvršitelj odgovorna za vodeće predsjednike i izvršne potpredsjed-
nike za prodaju, dizajn i razvoj proizvoda, nabavu i distribuciju za 1,800 
prodavaonica i Target.com. Osim toga, Kathee volontira za neprofitnu  
organizaciju Minneapolis TreeHouse. To je vjerska organizacija koja  
zajedno s tinejdžerima radi da pruži bezuvjetnu ljubav, mentorstvo i 
podršku diplomiranja. Kathee ima strast prema tradicionalnim prirodnim 
proizvodima Hrvatske. Ona i njezin suprug trenutno obnavljaju svoj ma-
slinik u Hrvatskoj te destiliraju lokalne biljke za aromaterapiju.
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ANA TOMAŠKOVIĆ
Republika Hrvatska
Humanitarni Rad

Ana Tomašković radi na HRT-u 24 godine, uređujući i vodeći televizijske 
i radijske emisije u kojima promiče ljudske i obiteljske vrednote i sve  
pojedince i udruge koje se ističu “na djelu” za opće dobro cijelog društva. 
Evanđelje, Obitelj, Domovina, Prijatelji, Čestitost i odgovornost u svome 
zvanju i Osjećaj za čovjeka, njezin je svjetonazor u poslu i privatno. 
Surađuje s brojnim institucijama, civilnim udrugama, članica je brojnih 
povjerenstava za prevenciju nasilja u obitelji, drži predavanja na Policijskoj 
akademiji, vodi stručne kongrese i seminare iz područja zdravlja, ljudskih 
prava, socijale, školovanja...Socijalni rad i novinarstvo njezino je “poslanje”, 
a najveći kapital smatra, krije se u nama samima, u čovjeku. Sa suprugom 
odgaja troje djece tinejdžera, a najvažnije joj je da djeca izrastu u odgo-
vorne i samosvjesne, humane ljude, kozmopolite, koji će se snaći u svakoj 
životnoj situaciji, vjerujući u svoje znanje, Boga i ustrajnost.

DOC.DR.SC. ANA JURINJAK TUŠEK
Republika Hrvatska
Znanost

Doc.dr.sc. Ana Jurinjak Tušek rođena je 2. lipnja 1984. u Zagrebu. Živi u  
Krapini. Zaposlena je u Laboratoriju za mjerenja, automatizaciju i regu-
laciju, Zavoda za procesno inženjerstvo, Prehrambeno-biotehnološkog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorski rad pod nazivom „Razvoj proce-
sa biotransformacije katehola u mikroreaktoru“ izrađen pod mentorstvom 
prof.dr.sc. Želimira Kutranjeka i prof.dr.sc. Brune Zelića obranila je 2013. 
godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Znanstveno-istraživački rad Doc.dr.sc. Ane Jurinjak Tušek usmjeren je na 
primjenu metoda matematičkog modeliranja u biotehnološkim procesima 
s posebnim naglaskom na analizi biotehnoloških procesa u mikroreaktori-
ma. Objavila je 15 znanstvenih radova iz skupine a1, 13 radova iz skupine 
a3 te 2 poglavlja u knjizi. Dobitnica je Potpora „Biotehničke zaklade PBF-
a“ za  2008. godinu, Stipendije „Za žene u znanosti“ za  2013. godinu te 
Srebrne medalja za inovaciju na 14. Međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 
za 2016. godinu. Udana je i majka dvoje djece.
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TEA ŽAKULA
Republika Hrvatska

Znanost

Tea je osnivačica i voditeljica Laboratorija za energetsku učinkovitost 
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na Sveučilištu u Zagrebu. Ovdje 
surađuje s brojnim istraživačkim institucijama i industrijskim sektorom 
na temama naprednog upravljanja, sudjelovanja zgrada na pametnim 
mrežama, računalnih simulacija i energetske učinkovitosti u području zgra-
darstva te pasivnih strategija grijanja i hlađenja. Znanstveni magisterij 
(2010.) i doktorat (2013.) završila je na prestižnom MIT-u (SAD), s glavnom 
specijalnošću iz područja energije te sekundarnom iz poduzetništva.  
USAD-u je također boravila na stručnoj praksi na sveučilištu Harvard,  
predavala na sveučilištu Northeastern University te sudjelovala u radu  
organizacije Engineers Without Borders. Trenutno je članica tehničkog  
odbora za pametne mreže pri ASHRAE-u, jednoj od najvećih međunarodnih 
strukovnih organizacija, recenzentica za ugledne znanstvene časopise, a 
radila je i kao specijalna savjetnica ministra za energetiku u Ministarstvu 
zaštite okoliša i energetike. Održala je brojna pozvana predavanja kao mo-
tivacijska govornica i promotorica STEM područja te je aktivna u području 
očuvanja hrvatske tradicijske baštine.


