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Kako s 
diplomom  
dobiti posao u 
IT-u? 
Poziv na tribinu i okrugli stol 

Vrijeme i mjesto 
20. svibnja 2015. 
12:30h, dvorana 1 (D1), prvi kat 
ODJEL ZA MATEMATIKU, TRG LJ. GAJA 6. 
SVEUČILIŠTE J. J. STROSSMAYERA U OSIJEKU  
 

Koliko je istine u porukama da IT sektor u Hrvatskoj 

čeka svijetla budućnost? Kako Sveučilišta mogu u 

tome pomoći i gdje je tu prilika za studente? Ako vas 

zanimaju odgovori na ovakva i slična pitanja 

pridružite nam se na tribini i okruglom stolu koji će se 

održati na Odjelu za matematiku u Osijeku. Glavni 

dionici ovog događaja su:  

BELA IKOTIĆ, Osijek Software City, Poduzetnički 

inkubator BIOS 

GORAN BOKUN, Product Manager at Siemens 

Convergence Creators 

KREŠIMIR MLINARIĆ, direktor tvrtke Adacta, Zagreb 
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Kako s diplomom dobiti posao u IT-u? 
 

U posljednje vrijeme medijski prostor često je zatrpan s porukama poput  

 „Hrvatska je zemlja koja ima veliku budućnost u IT sektoru“ (Kenneth Merten, američki veleposlanik, 

9.4.2014.),  

 „IT sektor: Oni ne čekaju na posao a plaću si im izdašne“ (Marin Dragičević, novinar, 27.10.2013.) 

Sa druge strane, isti taj medijski prostor je često vrlo negativan prema studijskim programima koje nude 

hrvatska Sveučilišta kao i prema udjelu broja studenata koja studiraju u STEM (science, technology, engineering 

and mathematics) području. 

Koliko je istine u ovakvim porukama i je li uistinu IT sektor budućnost hrvatskog gospodarstva, kakve studente 

IT industrija želi i kako im hrvatska sveučilišta u tome mogu pomoći te kako se studijski programi Matematika i 

računarstvo te Financijska matematika i statistika uklapaju u širu sliku, pokušat ćemo doznati na tribini koja će 

se održati 20. svibnja na Odjelu za matematiku, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, sa početkom 

u 12:30h u dvorani broj 1 (D1, prvi kat). Glavni dionici tribine su: 

 BELA IKOTIĆ, Osijek Software City, Poduzetnički inkubator BIOS 

 GORAN BOKUN, Product Manager at Siemens Convergence Creators 

 KREŠIMIR MLINARIĆ, direktor tvrtke Adacta, Zagreb 

Svaki dionik tribine će u okviru 15 minuta prezentirati segment IT-a iz kojeg dolazi, istaknuti probleme i 

prijedloge kako naprijed. Nakon toga bit će organiziran kratki okrugli stol u kojem će svi prisutni moći postavljati 

pitanja predavačima. Predviđeno vrijeme za diskusiju i pitanja/odgovore je između 15-30 minuta.  

Moderator tribine i okruglog stola je IZV. PROF. DR. SC. DOMAGOJ MATIJEVIĆ.  

 

Kratke informacije o diplomskim smjerovima Odjela namijenjene privredi 
 

Na Sveučilišnom diplomskom studiju matematike Odjela za matematiku Sveučilišta u Osijeku aktualna su dva 

programa (smjera) – Matematika i računarstvo te Financijska matematika i statistika. Oba smjera mogu upisati 

studenti sa završenim trogodišnjim preddiplomskim studijem matematike, računarstva, elektrotehnike i drugih 

srodnih preddiplomskih ili dodiplomskih sveučilišnih studija. 

Smjer Matematike i računarstva utemeljen je po uzoru na Computer Science studije priznatih europskih 

sveučilišta. Posljednjim izmjenama studijskih programa diplomski smjer Matematike i računarstva dodatno je 

prilagođen stvarnim potrebama tržišta rada IT sektora u Republici Hrvatskoj. Od akademske godine 2014./15. 

udruga Osijek Software City potpisala je sporazum s Odjelom za matematiku kroz koji aktivno podržava 

diplomski studij Matematike i računarstva.  

Smjer Financijske matematike i statistike studijskim programom prilagođen je potrebama poslodavaca iz 

financijskog sektora (banke, osiguravajuća društva, leasing društva, mirovinski fondovi, investicijski fondovi), ali 

i poslodavcima iz svih sektora gospodarstva u kojima postoji potreba za stručnjacima iz područja statističke 

analize i matematičkog modeliranja. 
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Kratke biografije glavnih sudionika tribine 
 

GORAN BOKUN diplomirao je na Odjelu za matematiku, te zatim nekoliko 

godina radio kao asistent. Karijeru u IT-u započinje u Siemensu, kao 

razvijatelj softvera na projektima vezanim uz mobilne mreže. Tijekom 

rada u razvoju, Goran radi kao razvijatelj, voditelj razvojnog tima, voditelj 

aplikacije, te kao tehnički konzultant na projektima s kupcima u Aziji, 

Europi, Južnoj Americi i Africi. 

S teme mobilnih mreža, Goran se zatim prebacuje na teme integracije, 

SOA, CRM i ERP sustava, na kojima radi kao prodajni konzultant, voditelj 

projekata, te voditelj konzultantskog tima. 

Nakon devet godina u Siemensu, Goran prelazi u Farmeron, startup koji 

izrađuje cloud rješenje za upravljanje farmama, na poziciju Product Managera, te zatim Direktora proizvoda i 

tehnologije. Nakon što je uspostavio osnovne poslovne procese u tvrtki, te izgradio voditeljski tim, Goran se 

vraća u Siemens kao Product Manager. Bavi se raznim temama, od usluga unutarnjeg pozicioniranja, preko 

sustava za naplatu energije, do mobilnog novca. 

U slobodno vrijeme radi kao predavač na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. 

 

 

KREŠIMIR MLINARIĆ svoju karijeru započeo je kao znanstveni novak na 

Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje je uz znanstveno-

istraživački rad kao asistent sudjelovao i u održavanju nastave na više 

kolegija. Dobitnik je međunarodne stipendije za stručno usavršavanje u 

Velikoj Britaniji gdje je radio na međunarodnom znanstvenom projektu.  

Želeći steći iskustvo u realnom sektoru, prelazi na mjesto konzultanta za 

ERP sustave u koncern Agrokor, gdje radi na implementacijama poslovnog 

sustava u vodećim hrvatskim tvrtkama poput Jamnice, Zvijezde, Leda i PIK 

Vrbovca. Uz posao konzultanta, ubrzo postaje i voditelj tima 

implementacije za poslovno područje prodaje i logistike. 

Karijeru nastavlja u tvrtki Adacta gdje se zapošljava na mjestu voditelja 

projekta, a nakon uspješno završenih projekata u domaćim i stranim tvrtkama, 2008. godine postaje direktor 

tvrtke. Adacta grupa je najveći i vodeći implementator Microsoft Dynamics rješenja u Hrvatskoj i regiji koja je 

na domaćem i međunarodnom tržištu izvela više od 400 projekata i trenutno zapošljava više od 350 djelatnika, 

a ujedno je i jedina tvrtka iz regije koja je višestruki član Microsoft President's Cluba, priznanja koje dobije svega 

5% najboljih partnera u svijetu. U domeni njegovog djelovanja, uz brojne menadžment funkcije, bitan segment 

predstavlja traženje i zapošljavanje mladih i ambicioznih talenata. 
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BELA IKOTIĆ trenutno se nalazi na nekoliko pozicija/projekata. Sve su u 

svrhu razvoja održivog ekosustava Osijeka i IT industrije.  

Kroz Poduzetnički inkubator BIOS uloga mu je razvoj novih tvrtki iz 

područja tehnologije kao koordinator tehnološkog odjela BIOS-a u kojem 

se nalazi 32 tvrtke i preko 200 zaposlenih. Uloga mu je pružanje usluga 

logistike, savjetovanja i zajedničkih projekata koje snažno podupire.  

Kao MIC manager (Microsoft Innovation Center Osijek), potiče razvoj i 

inovacije od najmlađih učenika, studenata i tvrtki. Svrha MIC centara je 

pružiti programsku podršku kako bi se potaknule inovacije, pokrenuo IT 

sektor, ali i spojio ostale industrijske grane kojima je napredak nužan za 

opstanak i daljni razvoji napredovanje.  

Jedan je od članova Osijek Software City-a, i u ovom trenutku je glavni tajnik Udruge. Osijek Software City je 

zapravo ključan u razvoju cijelokupnog IT sektora u Osijeku, koji bilježi vrlo pozitivan razvoj. Jedan od zadatak u 

OSC-u je povećati prepoznatljivost developerske struke, poticati poduzetništvo u IT sektoru i približiti svim 

studentima I zainteresiranima kako je moguće živjeti i raditi u Osijeku za cijeli svijet.  

Sa MS community je i jedan od organizatora Kulendayz, najjače community konferencije u regiji, zatim projekt 

Coworking in Osijek i mnogi drugi... 

 

 

 

 


