
Biografije predsjednika i članova Uprave HŽ Putničkog prijevoza  

Mr. sc. Željko Ukić, dipl. ing., rođen je 15. listopada 1969. godine. Nakon što je 

1996. stekao zvanje diplomiranog inženjera prometa na Fakultetu prometnih 
znanosti u Zagrebu, obrazovanje je nastavio na poslijediplomskom znanstvenom 

studiju Organizacija i menadžment Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, na kojemu 
je 2007. stekao stručno zvanje magistra znanosti.  

Od 1988. zaposlen je u željezničkom sektoru u kojem je obnašao različite izvršne 

i upravljačke funkcije. Karijeru je počeo kao prometnik vlakova, a u 29 godina 
radnog staža obavljao je i poslove šefa kolodvora Zagreb Resnik,  šefa Sekcije 

putničkog prijevoza prijevoznog područja Zagreb, izvršnog direktora Putničkog 
prijevoza, šefa Službe gradsko-prigradskog prijevoza, šefa Službe ekonomsko-

tehničkih poslova, direktora PJ Tehnologija, rukovoditelja Poslova sigurnosti, 
zaštite, legislative i kontokorenta, rukovoditelja Sigurnosti i zaštite te 

druge. Željko Ukić obnašao je i dužnost Uprava-direktora Željezničke tiskare i 
zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Tersus eka. Od 2012. Ukić koordinira 
i vodi projekt restrukturiranja HŽ Putničkog prijevoza. Od 11. svibnja 2017. 

obnašao je funkciju Uprave-direktora HŽ Putničkog prijevoza. 

Mladen Lugarić, mag. ing. stroj., rođen je 25. veljače 1965. u Zagrebu. Godine 

1989. stekao je zvanje diplomiranog inženjera strojarstva na Fakultetu strojarstva 
i brodogradnje u Zagrebu. Tijekom karijere kontinuirano se stručno usavršavao te 
stekao certifikate iz područja upravljanja kvalitetom  (norma ISO 9000, ISO 

9001), javne nabave i javno-privatnog partnerstva, upravljanja promjenama te 
certifikat za inspekcijska tijela (norma HRN EN ISO/IEC 17020).  

Karijeru je počeo 1990. u TŽV-u Gredelj u kojem je obnašao različite izvršne i 

upravljačke funkcije. Između ostalog, radio je kao pomoćnik direktora za vagone 
i vlakove, direktor proizvodnje, pomoćnik direktora poslovne cjeline Proizvodnja 

a na toj je funkciji bio i voditelj Hrvatsko-talijanskog konzorcija u Italiji. Potom 
je obnašao funkciju direktora Pogona vagona i vlakova u TŽV-u Gredelj u stečaju. 

Karijeru je nastavio na radnom mjestu načelnik Odjela za kontrolu i izvješćivanje 
u Agenciji za opremu pod tlakom. Na mjesto člana Uprave HŽ Putničkog 

prijevoza dolazi s mjesta člana Uprave poduzeća Održavanje vagona gdje je radio 
od 2015. godine. Mladen Lugarić bio je aktivni sudionik Domovinskog rata.  

Damir Rubčić, dipl. ing., rođen je 30. kolovoza 1963. u Zagrebu. Nakon 

stjecanja zvanja inženjera prometa 2002., 2007. stekao je zvanje diplomiranog 
inženjera prometa na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.   

Karijeru je započeo 1982. u poduzeću Rade Končar. Tijekom 90-ih radio je u 

privatnom sektoru, a u željezničkom sustavu zaposlen je od 1996. u sektoru 
Nabave. Od 2002. obavljao je poslove voditelja Grupe za nabavu usluga i radova 

u HŽ Hrvatske željeznice d.o.o. Od 2007. preuzima poslove nabave i prodaje 
usluga, radova i roba za HŽ Putnički prijevoz. Na funkciju člana Uprave HŽ 

Putničkog prijevoza dolazi s radnog mjesta šefa Službe za skladišno-materijalno 



poslovanje na kojem je radio od 2012. godine. Damir Rubčić bio je aktivni 

sudionik Domovinskog rata. 

 

 


