Damir Vanđelić, magistar inženjer strojarstva s dugogodišnjom karijerom na brojnim menadžerskim
pozicijama.
Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. MBA titulu stječe na
University of Liverpool. Na doktoratu je na Alma Mater Europaea, Maribor.
Karijeru započinje u Plivi d.d. a potom u Interbrew-u. Godine 2004. godine preuzima funkciju direktora
investicija Adris grupe d.d., koju je uspješno obnašao do 2016. godine. Istovremeno je obnašao i
funkciju direktora Abilie d.o.o. Od 2008. godine bio je direktor Adria Resorta d.o.o. a od 2009. godine
i direktor Tvornice duhana Zagreb d.o.o. te je kao predsjednik ili član, bio aktivno uključen u rad brojnih
nadzornih odbora tvrtki u sastavu Adris grupe. Od 2016. do 2019. godine obnašao je funkciju
predsjednika Uprave Croatia osiguranje d.d. a nakon toga bio je član Uprave Adris grupe d.d.
Sada je ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.
Predsjednik je Nadzornog odbora INA-Industrije nafte, d.d. od 2016. godine. Član je Nadzornog odbora
Croatia osiguranja d.d. i predsjednik Savjeta HANFA-e te ekspert za vođenje portfelja projekata tvrtke
Vangelis d.o.o.
Nositelj je Spomenice Domovinskog rata 1990. -1991. godine.
__________________________________________________________________________________

Damir Mikuljan diplomirani je pravnik s dugogodišnjom odvjetničkom praksom.
Diplomirao je na Pravnom fakultet Sveučilišta u Zagrebu a karijeru započinje kao volonter na
Županijskom sudu u Zagrebu, potom kao odvjetnički vježbenik sve do 1. lipnja 1994. godine kada otvara
vlastiti odvjetnički ured u Zagrebu s neprekinutim stažem sve do danas.
Godine 1997. izabran je za člana Županijske skupštine Zagrebačke županije a čiji član je bio do
15.04.2021. Za predsjednika Županijske skupštine Zagrebačke županije biran je 2008. godine a koju
dužnost obnaša do travnja 2013. godine te u razdoblju od prosinca 2017. do studenog 2019. godine.
Bio je član Općinskog poglavarstva Općine Bistra od 1995. do 1997. godine.
Gospodin Mikuljan član je Nadzornog odbora INA-Industrije nafte, d.d. od 2017. godine.
Godine 2010. stječe titulu počasnog građanina Tiranskog okruga Republike Albanije.
__________________________________________________________________________________

Dr. sc. Luka Burilović predsjednik je Hrvatske gospodarske komore koju dužnost obavlja od 2014.
godine.
Po završetku poslijediplomskog specijalističkog studija ekonomije i menadžmenta na Ekonomskom
fakultetu u Osijeku, na istomu je fakultetu završio i doktorski studij. Do izbora za predsjednika Hrvatske
gospodarske komore bio je predsjednik Uprave Sladorane d.d. u Županji, prije toga zamjenik
predsjednika Uprave.
Od travnja 2004. do veljače 2006. radio je kao pomoćnik ministra u Ministarstvu poljoprivrede,
šumarstva i vodnoga gospodarstva. Od 1996. do 2004. godine bio je zamjenik načelnika Općine Nijemci
a prije toga vlasnik i direktor tvrtke Agrotehna iz Lipovca.

Gospodin Burilović član je Nadzornog odbora INA-Industrije nafte, d.d.
Član je Nadzornog obora HBOR-a i Podravke d.d. Između ostalih funkcija, gospodin Burilović je
predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora međunarodne trgovačke komore (ICC) te član Upravnog
odbora udruženja europskih gospodarskih komora, član je Upravnog odbora Zaklade Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik Sveučilišnog savjeta Sveučilišta u Zagrebu.
Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića za osobite zasluge za gospodarstvo.
Dragovoljac Domovinskog rata i pričuvni časnik HV-a.
Odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata.

