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rođen 5. siječnja 1970. u Zagrebu
oženjen od 1998., dvoje djece

Obrazovanje
2004.
1988. – 1996.
1984. – 1988.

IEDC-Poslovna škola Bled, Slovenija, poslovno upravljanje magistrirao
s pohvalom (cum laude) MBA
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Republika Hrvatska
Doktor medicine – liječnik opće medicine
Prva klasična gimnazija u Zagrebu

Obrazovanje za vodeće kadrove
2016.
State Department, Sjedinjene Američke Države, Međunarodni program
za vodeće kadrove: „US Foreign Policy and Energy Security“ (Vanjska
politika SAD-a i energetska sigurnost)
2013.
Sveučilište Harvard, J.F.Kennedy School of Government, program
„Leading economic growth“ (Voditi gospodarski rast)

Profesionalna karijera
2016.

2015. – 2016.

2011. – 2015.

2010. – 2011.

ponovno izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru
dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za europske poslove
- član Odbora za financije i državni proračun
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
- zamjenik člana Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj
skupštini Vijeća Europe
ponovno izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru
dužnosti u Saboru:
- predsjednik Odbora za gospodarstvo
- član Odbora za financije i državni proračun
- član Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu
izabran za zastupnika u Hrvatskom saboru
dužnosti u Saboru:
- član Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo
- član Odbora za gospodarstvo
- član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo
- član Odbora za međuparlamentarnu suradnju
potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za investicije,
podršku stranim i domaćim ulagačima, poboljšanje poslovne i
investicijske klime te zakonodavnog okvira u Hrvatskoj
(ova je Vlada završila pregovarački postupak s EU-om sredinom 2011.
godine)
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Politička karijera
prosinac 2019.
studeni 2018.
travanj 2018.
svibanj – lipanj 2016.
2012. – 2015.
2012.

predsjednik SME Globala, think-tanka u okviru International Democrat
Uniona (IDU) – međunarodnog saveza političkih stranaka desnog centra
potpredsjednik Mreže malih i srednjih poduzetnika Europske pučke
stranke (SME Europe EPP)
predsjednik Zajednice poduzetnika i obrtnika HDZ-a
glavni tajnik HDZ-a
koordinator šest nacionalnih odbora HDZ-a, između ostalih odbora za
gospodarstvo, financije i energetiku
kandidat za predsjednika HDZ-a

Poslovna karijera
2000. – 2010.
2000.

1989. – 2000.

Pastor Grupa – izvozno orijentirana tvrtka srednje veličine, najveći
proizvođač vatrogasne opreme u JIE
preuzeo najstariju tvornicu vatrogasnih aparata u jugoistočnoj Europi –
Pastor TVA d.d.
transformirao poduzeće u Grupu trgovačkih društava u svim
republikama bivše Jugoslavije i u Ruskoj Federaciji, bilo akvizicijama ili
greenfield investicijama, a Grupa pokriva čitav niz proizvoda i usluga za
suzbijanje i zaštitu od požara
najveće investicije bile su transformacija Gasop Beograda u proizvodnu
tvrtku vatrogasnih vozila te Pastor inženjering koji je postao najveće
poduzeće za fiksne instalacije u JIE
različita mala poduzeća – distribucija prodajnih aparata i posebnih
hladnjaka Coca-Coli i Pepsi-Coli
uvoz drvene mase, papira i papirnatih proizvoda na hrvatsko tržište

Dodatne poslovne aktivnosti
2005.

Razvoj nekretnina i graditeljstvo
ulaganje u razvoj nekretnina i graditeljstvo putem podružnica SIGMA

Druge aktivnosti
2009. – 2010.
2008. – 2010.
2004. – 2010.
od 2015.

predsjednik Nadzornog odbora Hrvatske udruge poslodavaca i član
Poslovnog savjetodavnog vijeća za jugoistočnu Europu Vijeća za
regionalnu suradnju
član Ekonomskog vijeća predsjednika Vlade u svojstvu predstavnika
udruge Hrvatski izvoznici
član i osnivač udruge Hrvatski izvoznici te član Upravnog odbora
član Young Presidents' Organization (Organizacije mladih
predsjednika), svjetske poslovne organizacije osnovane 1950. godine s
više od 100,000 članova

Strani jezici
engleski – tečno
njemački – praktično poznavanje
ruski – praktično poznavanje
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