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ŽIVOTOPIS
Rođen sam u Mostaru, Bosna i Hercegovina, 19. ožujka 1982. gdje završavam osnovno
školovanje i opću gimnaziju. Nakon završene gimnazije 2001. upisujem Fakultet za turizam i
vanjsku trgovinu u Dubrovniku, na kojem diplomiram u rujnu 2005. godine na smjeru vanjska
trgovina stekavši titulu diplomiranoga ekonomista (dipl. oec.). Tijekom četverogodišnjeg
studija dobio sam tri rektorove nagrade za najbolje studente (u akademskoj godini
2001./2002., 2002./2003. te 2004./2005.). U akademskoj godini 2003./2004. od strane
tjednika Nacional izabran sam među 25 najboljih studenata u Republici Hrvatskoj te sam dobio
nagradu „Top stipendija za top studente“.
Godine 2006. dobio sam stipendiju te sam upisao doktorat na Sveučilištu Staffordshire u
Velikoj Britaniji. Na istom sveučilištu u ožujku 2011. uspješno sam obranio doktorsku
disertaciju pod naslovom „Competitiveness, Restructuring and Firm Behaviour in Transition:
The Case of Croatia“ kao jedan od rijetkih studenata čijoj je disertaciji povjerenstvo dodijelilo
prolaz bez bilo kakvih traženih izmjena te stekao stupanj doktora znanosti. Mentori pri izradi
disertacije bili su profesori Iraj Hashi i Jean Mangan (Staffordshire University). Na obrani
disertacije povjerenstvo su sačinjavali, interni ispitivač profesor Geoff Pugh (Staffordshire
University) i eksterni ispitivač profesor Richard Woodward (University of Edinburgh).
Od siječnja 2006. zaposlen sam na Sveučilištu u Dubrovniku, Odjelu za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju kao znanstveni novak-asistent i asistent te izvodim seminarsku nastavu i vježbe iz
kolegija Uvod u ekonomiju, Mikroekonomija 1, Mikroekonomija 2, Makroekonomija 1,
Makroekonomija 2 na preddiplomskom studiju te na diplomskom sveučilišnom studiju iz
kolegija Mikroekonomija 2, Makroekonomija 2, Teorija poduzeća, Primijenjena
mikroekonomija i Primijenjena makroekonomija.
Odlukom Matičnog odbora za područje društvenih znanosti – polje ekonomije (ur. br: 355-0209-13-0002) sa sjednice održane 26. travnja i 3. svibnja 2013. izabran sam u znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti – polje ekonomije.
Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 18. lipnja 2013. Izabran sam u znanstvenonastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomije, grana mikroekonomija (5.01.10). Odlukom Matičnog odbora za područje
društvenih znanosti – polje ekonomije (ur. br: 355-06-04-17-0002) sa sjednice održane 10.
ožujka 2017. izabran sam u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Odlukom Senata
Sveučilišta u Dubrovniku od 24. travnja 2017. izabran sam u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje
ekonomije, grana mikroekonomija (5.01.10).
Od akademske godine 2013./2014. nositelj sam kolegija Mikroekonomija, Mikroekonomija 2,
Makroekonomija, Makroekonomija 2 i Ekonomska politika na preddiplomskom studiju
Ekonomija te kolegija Teorija poduzeća, Primijenjena mikroekonomija, Primijenjena
makroekonomija, Konkurentnost suvremenih gospodarstava i Makroekonomija otvorenog
gospodarstva na diplomskim studijima Ekonomija i Poslovna ekonomija Odjela za ekonomiju i
poslovnu ekonomiju. Od iste akademske godine nositelj sam i kolegija Osnove ekonomije na
Odjelu za akvakulturu, Odjelu za komunikologiju te Odjelu za elektrotehniku i računarstvo
Sveučilišta u Dubrovniku.
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Pored nastavnih aktivnosti na matičnoj ustanovi izvodio sam nastavu i na drugim
visokoobrazovnim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. U studenom 2012. na poziv Centra
za primijenjena poslovna istraživanja sveučilišta Staffordshire boravio sam na navedenoj
ustanovi kao gostujući istraživač u trajanju od četiri tjedna pri čemu sam izvodio nastavu i bio
sunositelj kolegija Macroeconomic Analysis u okviru diplomskog studija „Economics for
Business Analysis“. U rujnu 2013. u sklopu Erasmus Mundus master programa «Economics of
Globalization and Economic Integration» boravio sam kao gostujući istraživač na Wang Yanan
Institute, Sveučilišta Xiamen u Narodnoj republici Kini. U zimskom semestru akademske
2014./2015. godine bio sam nositelj kolegija Makroekonomija na preddiplomskom studiju
Međunarodno poslovanje Međunarodnog sveučilišta DIU Libertas u Dubrovniku. Od rujna
2010. sudjelujem u radu doktorskog studija iz područja ekonomije na Fakultetu ekonomije i
prava Sveučilišta Staffordshire u Velikoj Britaniji. Pod mojim mentorstvom obranjena je jedna
doktorska disertacija na predmetnom studiju, a na istoj instituciji trenutno obnašam dužnost
mentora jednoj studentici.
U svojstvu voditelja, višeg stručnog suradnika ili istraživača sudjelovao sam ili sudjelujem u
radu 8 znanstvenih i 9 stručnih projekata. Voditelj sam znanstveno-istraživačkog projekta
Hrvatske zaklade za znanost «Mogućnosti reindustrijalizacije hrvatskog gospodarstva –
Reinduce» (12/2016-12/2018). Bio sam voditelj međunarodnog znanstveno-istraživačkog
projekta «Regional patterns of deindustrialization and prospects for reindustrialization in
South and Central East European Countries» (10/2014-10/2016) financiranog od strane Global
Development Network, Ministarstva financija i Središnje banke Republike Austrije. Od ožujka
2013. do rujna 2014. bio sam voditelj međunarodnog znanstveno-istraživačkog projekta «The
role of FDI spillovers in regional productivity dynamics» financiranog od strane Global
Development Network i CERGEEI fondacije. Bio sam voditelj znanstveno istraživačkog projekta
«Barijere internacionalizaciji malih i srednje velikih poduzeća u Republici Hrvatskoj» (1/20141/2016) financiranog u sklopu potpora istraživanjima Sveučilišta u Dubrovniku.
Od svibnja 2008. do siječnja 2011. sudjelovao sam kao istraživač na međunarodnom
znanstveno-istraživačkom projektu financiranom Okvirnim programom VI Europske komisije
„Micro-Dyn – The competitiveness of firms, regions and industries in the knowledge-based
economy: What room for job-rich growth in Europe?“, nositelja Vienna Institute for
International Economic Studies (WIIW). U svojstvu istraživača sudjelovao sam u izvođenju
projekta «Konkurentnost hrvatskog izvoza» (2014.—2016.) nositelja Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci financiranom kroz potpore istraživanjima Sveučilišta u Rijeci. Od listopada
2010. do lipnja 2012. sudjelovao sam kao istraživač na znanstveno-istraživačkom projektu
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske pod nazivom „Inovativnost,
transfer tehnologije i konkurentnost hrvatskog izvoza“ nositelja projekta: Ekonomski fakultet
Sveučilišta u Rijeci. Od 2006. – 2007. sudjelovao sam u svojstvu znanstvenog novaka na
znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike
Hrvatske pod nazivom „Hrvatska na europskom turističkom tržištu u uvjetima globalizacije“,
U svojstvu višeg stručnog suradnika i voditelja projektnih aktivnosti Sveučilišta u Dubrovniku
sudjelovao sam u radu međunarodnog stručnog projekta «EA SEA WAY» (svibanj 2015. –
veljača 2016.) financiranog iz IPA Adriatic programa Europske Unije te u radu stručnog
projekta «TT Adria – Technology Transfer Infrastructure in the Croatian Adriatic Region»
(lipanj 2013. – srpanj 2015.) financiranog iz IPA programa Regionalna konkurentnost Europske
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Unije. Od ožujka 2013. do rujna 2014. bio sam angažiran kao viši stručni suradnik i pomoćnik
voditelja projektnih aktivnosti na međunarodnom stručnom projektu «Intermodal»
financiranom iz IPA Adriatic programa Europske Unije. Također, od prosinca 2010. do ožujka
2012. sudjelovao sam kao istraživač u stručnom projektu Ekološke udruge „Lijepa naša“ u
Bosni i Hercegovini pod nazivom „Evaluacija ekonomskih potencijala područja toka rijeke
Trebižat„.
Od siječnja 2017. kao istraživač sudjelujem u stručnom projektu «Ruralna, poučna, kulturnoetnografska turistička atrakcija» nositelja Dubrovačko-neretvanske županije financiranom u
sklopu operativnog programa «Regionalna konkurentnost i kohezija 2014.-2020.» Europske
unije. Bio sam voditelj Prethodnog vrednovanja Županijske razvojne strategije Dubrovačko
neretvanske županije 2015.-2020. te voditelj Prethodnog vrednovanja Strategije razvoja
urbanog područja grada Metkovića 2016.-2021. Od siječnja do prosinca 2015. bio sam voditelj
stručnog projekta «Izgradnja kompetencija za povećanje mogućnosti zapošljavanja
diplomiranih studenata Sveučilišta u Dubrovniku» financiranog od strane Grada Dubrovnika.
Od siječnja do prosinca 2016. bio sam voditelj stručnog projekta «Izgradnja kompetencija za
povećanje mogućnosti samozapošljavanja nezaposlenih osoba na području Grada
Dubrovnika» također financiranog od strane Grada Dubrovnika.
Od 1. listopada 2014. obnašam dužnost pročelnika Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Sveučilišta u Dubrovniku u prvom mandatu do 30. rujna 2016. te od 1. listopada 2016. za
mandatno razdoblje 1.listopad 2016. – 30. rujna 2018. Od svibnja 2016. član sam Upravnog
vijeća Opće bolnice Dubrovnik. Sudjelovao sam u radu niza stručnih povjerenstava. Član sam
Povjerenstva Rektorskog zbora za izradu prijedloga proračuna i suradnju s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te Projektnog tima za pripremu i provedbu
investicije «Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku» za financije. Član sam
savjetodavnog stručnog povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš izmjena i
dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije te Povjerenstva za dodjelu
stipendija darovitim učenicima i studentima Dubrovačko-neretvanske županije.
Bio sam organizator jednog stručnog skupa i dvije stručne radionice. U veljači 2015. U sklopu
projekta «TT Adria – Jadranska mreža za transfer tehnologije» bio sam organizator stručnog
skupa «Prijenos znanja i tehnologija u području turizma i zdravlja» na Sveučilištu u
Dubrovniku. U sklopu istog projekta organizirao sam dvije stručne radionice i to «Pretvaranje
inovacija u korisne proizvode i usluge – Komercijalizacija inovacija i intelektualno vlasništvo»
u siječnju 2014. te «Priprema i provedba projekata financiranih iz EU fondova» u veljači 2015.
na Sveučilištu u Dubrovniku.
Učesnik sam brojnih seminara i stručnih usavršavanja. Od kolovoza do prosinca 2006. boravio
sam na Sveučilištu Staffordshire u Velikoj Britaniji na stručnom usavršavanju u okviru Tempus
projekta „Masters Degree in European Integration in Croatia“ te mi je dodijeljen
poslijediplomski certifikat iz područja „Economics for Business Analysis“. U travnju 2006.
pohađao sam seminar „Metodički standardi za visokoškolsku nastavu“ na Sveučilištu u
Dubrovniku te seminar „Metodski standardi u visokoškolskoj nastavi“ u rujnu 2007. Također,
u studenom 2007., na sveučilištu Staffordshire pohađao sam seminar „Istraživačke metode“
te mi je dodijeljen poslijediplomski certifikat iz navedenog područja. U okviru međunarodnog
znanstveno-istraživačkog projekta Micro-Dyn u rujnu 2010. sudjelovao sam u radu ljetne škole
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na Judge Business School u Cambridgeu u Velikoj Britaniji gdje sam pohađao radionice
„Ekonometrijski pristup evaluaciji javne politike“, „Modeliranje proizvodne funkcije“ te
„Ekonometrija inovacija“.
Mlađi sam urednik znanstvenog časopisa Ekonomska misao i praksa (ISSN 1330-1039). Urednik
sam sekcije i član uredništva znanstvenog časopisa South East European Journal of Economics
and Business (ISSN 2233-1999). Član sam uredništva znanstvenih časopisa Croatian Economic
Survey (ISSN 1330-4860) te Journal of Global Entrepreneurship Research (ISSN 2251-7316).
Bio sam predsjednik programskog i organizacijskog odbora prve međunarodne znanstvene
konferencije «Smart Ideas and a New Concept of Economic Regeneration in Europe – Sincere»
održane u rujnu 2016. u organizaciji Sveučilišta u Dubrovniku. Bio sam član programskog
odbora četvrte interkatedarske konferencije katedri za ekonomsku teoriju i sličnih katedri na
fakultetima društvenih znanosti u Republici Hrvatskoj „Uloga teorijske ekonomije u
obrazovanju ekonomista, pravnika i politologa: Iskustva i prijedlozi reforme bolonjskog
sustava visokoškolskog obrazovanja“ u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Zagrebu u
studenom 2011.
Autor sam i suautor 27 znanstvenih radova. Aktivno sam sudjelovao na 11 međunarodnih
i 3 domaća znanstvena skupa te sam održao jedno pozvano predavanje na međunarodnom
znanstvenom skupu. Recenzirao sam preko 40 znanstvenih radova za domaće i međunarodne
znanstvene časopise te tri znanstvena projektna prijedloga na natječajima Global
Development Network-a i Nacionalnog ureda za istraživanje, razvoj i inovacije Republike
Mađarske. Glavna područja znanstvenog interesa su mi konkurentnost, ponašanje poduzeća,
inovacije, industrijska ekonomija i aglomeracijske eksternalije. U radu koristim statističke
programske pakete STATA, JMulti, Limdep, Microfit, SPSS i EViews. Član sam Hrvatskog
društva ekonomista, aktivno se služim engleskim jezikom te koristim njemački jezik. Upisan
sam u Upisnik znanstvenika MZOŠ-a pod matičnim brojem 280896.

