
Životopis 

Zovem se Tomislav Gligora i rođen sam 23. lipnja 1985. godine u Zagrebu. 

Diplomirao sam na Specijalističkom diplomskom studiju informatike pri Tehničkom 

Veleučilištu u Zagrebu 2011. godine i stekao zvanje specijalista inženjera 

informacijskih tehnologija. 

Od 2008. godine radio sam kao Visual Basic programer u tvrtki SD Informatika d.o.o. 

gdje sam sudjelovao u izradi softverskih rješenja za stomatološke ordinacije. 

Krajem 2008. godine zapošljavam se u tvrtki IN2 d.o.o. na mjestu softverskog 

inženjera na Oracle razvojnoj platformi. Tijekom rada u tvrtki IN2 d.o.o. sudjelovao 

sam u izradi raznih softverskih rješenja za tvrtke Hrvatska lutrija, Plinacro, Proplin, 

Dalekovod, Okthal Pharma, Elka kabeli, HZMO, GUOŠK Zagreb, Odašiljači i veze te 

Narodne novine. 2010. godine počinjem raditi kao voditelj projekta na razvoju 

softverskog rješenja za evidenciju radnog vremena. 

Sredinom 2011. godine zapošljavam se u tvrtki Infosistem d.d. na mjestu projektanta 

informacijskih sustava gdje sam sudjelovao u projektiranju ERP sustava. 

Od 2011. godine radim kao vanjski suradnik na Stručnom studiju Održavanje 

računalnih sustava i Specijalističkom studiju Informacijskih sustavi Veleučilišta Velika 

Gorica. Asistent sam na kolegijima Baze podataka, Distribuirane baze podataka i 

Projektiranje informacijskih sustava. 

Od 2012. godine prelazim na Veleučilište Velika Gorica i zapošljavam se na puno 

radno vrijeme na mjestu asistenta na navedenim kolegijima. 



Životopis 

Zovem se Aleksander Radovan i rođen sam 09. lipnja 1981. godine u Ljubljani, R. 

Slovenija. Diplomirao sam računarstvo 2004. godine na Fakultetu elektrotehnike i 

računarstva u Zagrebu, a na istom fakultetu u ljetnom semestru akademske godine 

2011./2012. upisao sam i doktorski studij. 

Od 2003. do 2006. godine radio sam kao Java programer u tvrtki Nove Tehnologije 

d.o.o. gdje sam sudjelovao izradi aplikacija u tvrtkama kao što su FINA, MORH, HGK 

i PBZ. 

Od 2006. do 2012. godine radio sam u tvrtki CROZ d.o.o. na mjestu inženjera za 

razvoj softvera i voditelja projekata na projektima za PBZ, APIS IT, Ericsson ETK, 

Volksbank, Adria Grupa d.o.o., MORH, Porsche Leasing i ZPIZ (Slovenija).  

Osim toga od 2005. godine radim kao vanjski suradnik na Tehničkom veleučilištu u 

Zagrebu na stručnim i specijalističkim studijima računarstva i informatike. Do 2009. 

godine sam radio kao asistent, a nakon toga kao predavač na kolegijima „Arhitektura 

računala“, „Programiranje u Javi“, „Web aplikacije u Javi“ i „Nekonvencionalni 

računalni postupci“. Bio sam mentor na više od 60 završnih i diplomskih radova 

studenata. 

Od 2012. godine radim kao predavač na Veleučilištu Velika Gorica na Specijalističkom 

studiju Informacijski sustavi kao nositelj kolegija „Programiranje u JAVA jeziku“. 

Aktivno govorim engleski i njemački jezik.  



Mr. sc. Davorin Valenčić, dipl. ing el., trenutno zaposlen na Veleučilištu Velika Gorica kao predavač 

(predmeti „Upravljanje projektima“ i „Računalne mreže“)  i kao voditelj Cisco akademije mrežnih 

tehnologija. 

 

Diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, smjer Telekomunikacije i 

informatika. a nakon toga završio poslijediplomski znanstveni studij Master informacijskih znanosti u 

Italiji (Politecnico di Milano).   

 

Radio u inozemstvu (Italija i Nizozemska u periodu 1992. – 2004. godina) uglavnom za vodeće 

svjetske proizvođače mrežne opreme (Cisco, 3Com, Extreme Networks) na  poslovima sistem 

inženjera, konzultanta i menadžera.  Posjeduje nekoliko industrijskih certifikata, od kojih su najvažniji 

Cisco CCIE (#6511), Juniper JNCIS i Extreme ENS. Od svibnja 2004. godine radi u Hrvatskoj, kao 

predavač na nekoliko Visokih škola, uglavnom predmete vezane uz računalne mreže i informacijske 

sustave.  Istovremeno radi u privredi kao samostalni konzultant za područje računalnih mreža i 

telekomunikacija.  

 

Aktivno se služi  (pismeno i usmeno) engleskim, talijanskim i nizozemskim jezikom.  
 


