
Pod sloganom „ZA BOLJE NORMALNO“  predstavljamo kandidate za načelnike 

općina Konavle, Župu dubrovačku, Grad i Županiju.  
 

OPĆINE, GRAD, ŽUPANIJA  - TO STE VI! 

MI OBIČNI LJUDI S VAMA OBIČNIM LJUDIMA! 

 

 

Kandidat za Gradonačelnika Grada  

 

PERO VIĆAN, dipl.iur. i dipl. politolog 

 

Rođen u Gradu i živi za Grad! Pero Vićan završio je Fakultet političkih znanosti i Pravni 

fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Položio je Pravosudni ispit i Ispit za stečajnog 

upravitelja pri Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske 

Danas sluga svojih kćeri Mare i Ivane, a od 30. svibnja 2021. bit će sluga svim 

žiteljima Grada. 

 

Kandidatkinja za zamjenika Gradonačelnika Grada  

 

Mr.sc. SANJA MLINARIĆ VRBICA, dr.med. - specijalist interne medicine, 

subspecijalist endokrinolog i subspecijalist dijabetolog 

 

Rođena u Dubrovniku, gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju. Svoje daljnje 

školovanje i subspecijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije položila je u Zagrebu 

na Medicinskom fakultetu. 

Danas radi kao specijalist interne medicine te subspecijalist endokrinologije i 

subspecijalist dijabetologije na Internom odjelu Opće bolnice Dubrovnik. 

Dr. Mlinarić Vrbica sudjelovala je na većem broju domaćih i međunarodnih kongresa 

te je autorica nekoliko znanstvenih radova iz područja Interne medicine, onkologije i 

endokrinologije. 

Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za endokrinologiju i 

dijabetologiju, Europskog endokrinološkog društva te predavačica je na Sveučilištu u 

Dubrovnik una studiju Sestrinstva. 

Udana je i majka jednog djeteta. 

 



 

Kandidat za načelnika općine Župa dubrovačka 

 

IVO ŽERAVICA, prof. kuharstva 

 

Prof. Žeravica rođen je u Dubrovniku, osnovnu školu završio je u Župi, a srednju TUŠ 

u Dubrovniku, gdje stječe zvanje samostalnog kuhara, 4. stupnja. 

Od 1993. do 1996. god. aktivno djeluje u Hrvatskoj vojsci, na temelju čega dobiva 

status hrvatskog branitelja. 

Nakon vojske, zapošljava se u struci (hoteli,restorani, ostali ugostiteljski objekti) te 

nakon određenog vremena odlučuje svoje profesionalno znanje i vještine uložiti u 

otvaranje OPG-a na lokaciji obiteljske obnovljene autohtone kuće u Župi.  

 

Svoje djelovanje danas bazira na očuvanje ruralnih vrsta turizma i organsku 

proizvodnju.  

Pasionirani je ljubitelj ptica te uzgajivač zaštićenih vrsta ptica pjevačica s izvrsnim 

postignućima na SP i SK. Obožavatelj mora, barki, ribanja… 

 

Radi kao nastavnik stručne prakse i kuharstva u TUŠ Dubrovnik, a u svom radu 

primjenjuje jedinstven pristup nesebičnog prenošenja svih znanja struke na mlađe 

naraštaje. 

 

Oženjen je i dane osim sa ženom provodi uz labradora Flekya. 

 

 

Kandidatkinja za načelnicu općine Konavle 

 

LUCIJA MILJANIĆ MACAN, mag.oec. 

 

Rođena u Dubrovniku, a porijeklom iz Konavala gdje je završila osnovnu školu. 

Srednju školu Lucija je završila u Dubrovniku, kao i dodiplomski studij Menadžmenta 

u turističkoj destinaciji na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u 

Dubrovniku. 

Od 1994. godine je zaposlena u Dubrovačko-neretvanskoj županiji gdje s 

višegodišnjim stečenim iskustvima i znanjima iz područne i regionalne samouprave, 

samostalno radi na poslovima Ureda župana, te poslovima prostornog uređenja i 

gradnje. 

Do sada je bila politički nestranački aktivna kao potpredsjednica Općinskog vijeća, 

vijećnica te članica Odbora za proračun i financije Općine Konavle. 



Vratila se svojim korijenima i sada živi u Konavlima. 

Majka je troje djece. 

 

Kandidatkinja za Županicu Dubrovačko- neretvanske županije 

 

TEREZINA ORLIĆ, dipl.oec. 

 

Diplomirala na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, Sveučilišta u 

Zagrebu, Terezina Orlić svojim je profesionalnom znanjima i sposobnostima je 

pridonijela kvaliteti ukupnog razvoja gospodarstva DNŽ kao dugogodišnja 

predsjednica HGK ŽK Dubrovnik. 

Svoje profesionalno iskustvo izgradila je u Atlantskoj plovidbi. Članica je Hrvatske 

udruge poslovnih žena “Krug” gdje je u dva mandata bila predsjednica ogranka 

Dubrovnik te predsjednica Kruga u jednogodišnjem mandatu na nacionalnoj razini. 

Bila je kandidatkinja DDS-a za Gradonačelnicu grada Dubrovnika na lokalnim izborima 

2017., vijećnica DDS-a u Gradskom vijeću (2017.-2021.) te članica Upravnog Vijeća 

Zaklade Blaga djela u dva mandata (2017.-2021.i 2021- …). 

Majka je troje djece i za sada četvero unučadi. 

 

 

Kandidat za zamjenika Župana Dubrovačko- neretvanske županije 

 

Mr.sc. IVAN JELČIĆ, dipl.ecc. 

Rođen 1973. u Dubrovniku, Ivan Jelčić odlučio se otisnuti u svijet i završiti 
Preddiplomski studij financija i magisterij znanosti iz ekonomije u Jacksonvilleu, 
USA. Danas je predavač pri Sveučilištu u Dubrovniku u ekonomskoj skupini kolegija. 
U dva mandata je bio vijećnik u Županijskoj skupštini, a danas je vijećnik DDS-a u 
Gradskom vijeću. 

Oženjen i otac dvije divne djevojčice te pasionirani sakupljač nepotrebnih činjenica. 

 

 
 

 

 


