
 Na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 2009. stekao je naslov sveučilišnog prvostupnika 

povijesti (univ. bacc. hist.) (tema završnog rada: Drugi svjetski rat i savezničke misije u 

Jugoslaviji; mentor Igor Duda). Na istom Sveučilištu diplomirao je jednopredmetnu povijest i 

stekao naslov magistra povijesti (mag. hist.) (tema diplomskog rada: Radnička klasa u 

Hrvatskoj od diktature proletarijata do tržišnog socijalizma; mentor: Igor Duda). Iste godine 

upisao je Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u 

europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu u sklopu 

kojega trenutno priprema doktorsku disertaciju na temu radničke klase brodogradilišta Uljanik 

tijekom 1960-ih i 1970-ih u širem hrvatskom i europskom okviru.  

 Od studenog 2012. do ožujka 2013. volontirao je u Centru za kulturološka i povijesna 

istraživanja socijalizma na Odjelu za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Potom je od ožujka 2013. do ožujka 2014. bio stručni suradnik u sveučilišnom Centru za 

kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (CKPIS) i na taj način odradio stažiranje u 

programu stručnog osposobljavanja za rad. Trenutno je vanjski suradnik Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli te kao naslovni asistent na Odsjeku za povijest sudjeluje u nastavi na dva 

kolegija: Uvod hrvatsku suvremenu povijest i Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj.  

 Za vrijeme stažiranja u CKPIS-u sudjelovao je u organizaciji triju skupova: Radionica 

za suvremenu povijest (2012.), Šest desetljeća Pule i filmskog festivala (2013.) te kao tajnik 

organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi. Kulturološke 

i povijesne interpretacije jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava (2013.). Bio je 

suurednik (s Igorom Dudom i Anitom Buhin) zbornika Radionica za suvremenu povijest. 

Istraživanja diplomanata pulskog Sveučilišta 2011-2013. koji je izašao u suizdavaštvu 

Sveučilišta Jurja Dobrile i izdavačke kuće Srednja Europa. Usto, bio je, uz kolege iz CKPIS-

a, suorganizator brojnih predavanja, predstavljanja knjiga, popratnog programa na izložbi 

Refleksije vremena te prikazivanja dokumentarne serije Godine za pamćenje i dokumentarnog 

filma Goli otok u pulskom kinu Vali. Također, bio je dio istraživačkog tima dokumentarne 

serije Godine za pamćenje redatelja Hrvoja Juvančića u produkciji Hrvatske radiotelevizije.  

 Trenutno s CKPIS-om kao suradnik sudjeluje na tri projekta. Prvi je uspostavni 

istraživački projekt, pod nazivom Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i 

ideologija jugoslavenskoga socijalizma, koji traje tri godine i financira ga Hrvatska zaklada za 

znanost, a okuplja jedanaest istraživača pod voditeljstvom Igora Dude. Sljedeća su dva 

dvogodišnja projekta kojima MZOS RH potiče mobilnost i bilateralnu suradnju. Prvi, Politika 

nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj, plod je suradnje CKPIS-a i 

Centra za studije jugoistočne Europe (CSEES) Sveučilišta u Grazu. Drugi, Kulture rada od 



socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj perspektivi, dio je suradnje s 

Odjelom za interdisciplinarna istraživanja Slovenske akademije znanosti i umjetnosti (ZRC 

SAZU).  

  

 

Osobni podaci 
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Mrežna stranica http://www.unipu.hr/index.php?id=1538 

Datum i mjesto rođenja 21. veljače 1987., Tuzla, Bosna i Hercegovina 

Obrazovanje 

Doktorand (od 2012/13.) na Poslijediplomskom doktorskom studiju moderne i suvremene hrvatske 

povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu 

Magistar povijesti (2012.), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (diplomski rad Radnička klasa u Hrvatskoj od 

diktature proletarijata do tržišnog socijalizma)  

Prvostupnik povijesti (2009.), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (završni rad Drugi svjetski rat i savezničke 

misije u Jugoslaviji) 

Gimnazija Pula (2006.) 

Dodatne sposobnosti 

Aktivno znanje Engleskog jezika 

Poznavanje rada na računalu: MS Office   

Stipendija  

Stipendija Grada Pule (2010/2011.) 

Područje interesa 

Društvena povijest druge polovice dvadesetoga stoljeća s naglaskom na radničku klasu u socijalizmu i 

povijest turizma u 20. stoljeću. 

Radno iskustvo 

Stručni suradnik u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (25.3.2013.-24.3.2014.) 

Volonter u Centru za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma (21.11.2012.-22.3.2013.) 

Vanjski suradnik (naslovni asistent) na Odsjeku za povijest pri Odjelu za humanističke znanosti 

Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, seminarska nastava iz predmeta Uvod u hrvatsku suvremenu povijest i 

Socijalistički čovjek: jugoslavenski slučaj (od ak. god. 2014/15.) 

Projekti 

1.  



Naziv projekta 
Stvaranje socijalističkoga čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskoga 

socijalizma 

Trajanje 

projekta 
2014-2017. 

Ustanova 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Centar za kulturološka i povijesna istraživanja 

socijalizma 

Uloga suradnik 

2.  

Naziv projekta 
Kulture rada od socijalizma do EU: Slovenija i Hrvatska u komparativnoj  

perspektivi 

Trajanje 

projekta 
2014. i 2015. 

Ustanove 

ZRC SAZU - Odjel za interdisciplinarna istraživanja Slovenske akademije znanosti i 

umjetnosti; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Centar za kulturološka i povijesna  

istraživanja socijalizma 

Uloga suradnik 

3.  

Naziv projekta Politika nacionalnog identiteta i demokratizacija u Austriji i Hrvatskoj 

Trajanje 

projekta 
2014. i 2015. 

Ustanove 
Centar za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma, Sveučilište Jurja Dobrile u 

Puli i Centar za studije jugoistočne Europe (CSEES) Sveučilišta u Grazu  

Uloga suradnik 
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Znanstveni radovi u časopisima 
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godine“, Časopis za suvremenu povijest, Svezak 46, Br. 3 (2014): Socijalizam na klupi, 453-

474  

3. „Tanned guardians, followers and pioneers: Yugoslav directed tourism across Tito's Brijuni 

Islands“, suautor Igor Duda, Journal of Tourism History, 2014., u tisku. 

 

Ostali radovi 

1. „90 godina mirovne konferencije u Versaillesu“, Epvlon, Časopis studenata povijesti Sveučilišta Jurja 

Dobrile u Puli, 7, 2009., 327-331. 

2. „Leksikon“, Refleksije vremena 1945.-1955., ur. Jasmina Bavoljak, Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 

2012., 289-291. 

  

Izlaganja na skupovima 

1. Otvorene granice. Povezivanje Hrvatske s inozemstvom preko radnika, turista i potrošača 1960-ih, 

IV. kongres hrvatskih povjesničara: Sloboda, Zagreb, 2012. 

2. Radnička klasa u Hrvatskoj od diktature proletarijata do tržišnog socijalizma, Radionica za 

suvremenu povijest, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2012. 

3. Studying Socialist Labour Relations: Yugoslav Socialism and the Uljanik Shipyard, suizlagač Igor 

Duda, Studying Labor in and after State Socialism (Workshop), Institut für Ost- und 

Südosteuropaforschung / Institute for East andSoutheast European Studies (IOS), Regensburg, 2013. 

4. Brodogradilište Uljanik i samoupravljanje 1950–1961., Međunarodni znanstveni skup: Istarsko 

gospodarstvo jučer i sutra, Državni arhiv u Pazinu, Pazin, 2013. 

5. Što pokazuje praksa? Funkcioniranje samoupravljanja u brodogradilištu Uljanik 1961–1968. godine, 

Međunarodni znanstveni skup: Socijalizam na klupi. Kulturološke i povijesne interpretacije 

jugoslavenskoga i postjugoslavenskih društava, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, 2013. 

 

Predavanja 

1. Od udarnika do upravljača. Medijska prezentacija radničke klase u socijalističkoj Hrvatskoj, dio 

serije izlaganja Istraživanje socijalizma i hrvatska suvremena povijest, Gimnazija Pula, ožujak 2013. 

2. Radničko samoupravljanje, gostujuće predavanje na diplomskom studiju povijesti, predmet Hrvatska 



svakodnevica u socijalizmu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, travanj 2013. 

3. "Tvornice radnicima!". Prvi koraci radničkoga samoupravljanja 1950–1955., popratni program 

izložbe Refleksije vremena 1945.-1955., Pula, travanj 2013. 

 

Ostalo 

� Suradnik u istraživanju i pripremi scenarija za dokumentarnu seriju Godine za pamćenje (2012., 

2014.) na Hrvatskoj radioteleviziji. 

� Član Organizacijskog odbora za skupove Radionica za suvremenu povijest (Pula, 2012.). Šest 

desetljeća Pule i filmskoga festivala (Pula, 2013.) i Socijalizam: izgradnja i razgradnja (II. 

Socijalizam na klupi) (Pula, 2015.) 

� Tajnik Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Socijalizam na klupi, CKPIS, 

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2013. 

 

 

 


