
 
 
 

    

     

     

     

     

     

EVIDENCIJA ODRŽANIH GOSTUJUĆIH PREDAVANJA - SURADNJA S GOSPODARSTVOM 

RB Gost predavač Tema predavanja/kolegij 
Datum 

predavanja 

Akademska 2017./2018. godina 

1 
Zlatko Tonković, HEP 

Plin Osijek 
"Simuliranje lanca opskrbe prirodnim plinom", 

kolegij: Poslovne simulacije 
11.10.2017. 

2 g. MIROSLAV ŠKORO 
"Digitalizacija glazbene industrije kao izazov 

međunarodne trgovine", kolegij: Međunarodna 
trgovina 

24.10.2017. 

3 g. KREŠIMIR MIŠAK 
"Međunarodna trgovina iz perspektive Na rubu 

znanosti", kolegij: Međunarodna trgovina 
30.10.2017. 

4 g. TOMISLAV BEKAVAC 
"Strategija ulaska tvrtke Pepco na hrvatsko tržište", 

kolegij: Strategije ulaska na inozemno tržište 
16.11.2017. 

5 

dr.sc. STJEPAN RIBIĆ, 
predsjednik uprave, 
Regionalna razvojna 
agencija Slavonije i 

Baranje d.o.o. 

„Tajna uspješnog povlačenja sredstava iz EU fondova 
- mitovi i istine o fondovima EU u RH“, kolegij: 
Regionalna ekonomija i Regionalna politika i 

razvitak 

14.11.2017. 

6 

mr.sc. ZORAN 
URANJEK, član uprave, 

HF Belišće d.o.o. 

„Internacionalizacija poslovanja na primjeru HF 
Belišće d.o.o.“, kolegij: Globalizacija i menadžment 

20.11.2017. 

7 

gđa. LJILJANA 
ĆUPURDIJA ABRAMIĆ, 
asistentica uprave, HF 

Belišće d.o.o. 

"Internacionalizacija poslovanja i što institucije mogu 
učiniti za Vas? - 

slučaj HBOR", kolegij: Globalizacija i menadžment 
20.11.2017. 

8 

g. BORIS ČAGALJ, 
voditelj Područnog 
ureda HBOR-a za 

Slavoniju i Baranju 

"Internacionalizacija poslovanja na primjeru HF 
Belišće d.o.o.", kolegij: Globalizacija i menadžment 

21.11.2017. 

9 
dr.sc. Milan Puvača, 

Ofir d.o.o. 
"Poslovno pregovaranje s dobavljačima, klijentima i 

zaposlenicima", kolegij: Poslovno pregovaranje 
11.12.2017. 

10 

mr. sc. HRVOJE 
PAUKOVIĆ, 

direktor Hrvatskog 
ureda za osiguranje 

"Djelatnost osiguranja i tržište osiguranja u Republici 
Hrvatskoj", kolegij: Financijsko posredništvo 

12.12.2017. 



11 

Dragutin Romić, 
dipl.iur.; Stečajni 

upravitelj i graditelj 
glazbenih 

instrumenata 

"Znanje kao dodana vrijednost", kolegij: Menadžment 
znanja 

14.12.2017. 

12 Vicko Mustapić 
"Preuzimanje poduzeća kao način započinjanja 

poduzetničke karijere", kolegij: Transfer poslovanja u 
malim i srednjim poduzećima 

09.01.2018. 

13 

mr.sc. JASMINKA 
MIHALJEVIĆ,  

voditelj knjižnice 
Ekonomskog fakulteta 

u Osijeku 

"Upravljanje znanjem u bibliotekama", kolegij: 
Menadžment znanja 

18.01.2018. 

14 

Miodrag Komlenić, 
dipl. ing. prehrambene 
tehnologije, menadžer; 

Belje d.d. – mesna 
industrija i predsjednik 
Udruge Baranjski kulen 

"Interdisciplinarna znanja u funkciji upravljanja 
tehnološkim procesima te uloga SAP-a u upravljanju 

tehnološkim procesima", kolegij: Menadžment znanja 
22.01.2018. 

Ukupno za 2017./2018.: 14 

Ukupno za 2007./2008. do 2017./2018.: 303 

 


