
 
 
 
KLASA: 112-01/21-02/59 
URBROJ: 251-71-29-03/2-21-18 
Zagreb, 30. rujna 2021. godine 
  
 
                                                                       Kandidatima za radno mjesto doktorand/asistent, u 

znanstvenom području: Biotehničke znanosti, polje: Poljoprivreda, za rad na HRZZ projektu 

„Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-

02), a vezano za projekt: „Genetske, gospodarske i društvene interakcije programa očuvanja 

lokalnih pasmina (GGD LocBreed; IP-2020-02-4860)“, na određeno vrijeme do četiri godine, 

na Zavodu za marketing u poljoprivredi - 1 izvršitelj. Voditelj projekta: prof.dr.sc. Ante 

Ivanković, suradnik/mentor: prof.dr.sc. Marija Cerjak; koji je objavljen u Narodnim novinama 

broj 66/21 od 16. lipnja 2021. godine. 

 
 

Poštovani, 
 
zahvaljujemo se na iskazanom interesu za navedeno radno mjesto te Vas obavještavamo 

da je u provedenom natječaju izabrana  
 

Gabriela Sušac, mag.ing.agr. 

 

 

                                  D e k a n  
 
 
 
 
 

                                                                                                 Prof. dr. sc. Zoran Grgić 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ŽIVOTOPIS 

Gabriela Sušac rođena je u Zagrebu 10. svibnja 1997. godine. Nakon završene osnovne škole, 

upisuje III. gimnaziju u Zagrebu, opći smjer, te ju pohađa od 2011.-2015. godine. Akademske 

godine 2016./2017. upisuje Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer Agrarna ekonomika. 

Dobitnica je STEM stipendije u akademskim godinama 2017./2018. i 2018./2019. Članica je 

Hrvatskog agroekonomskog društva. Na trećoj godini studija sudjeluje u organizaciji konferencije 

Morske makroalge kao hrana 21. stoljeća. Godine 2019. u razdoblju od veljače do lipnja radi 

studentski posao u tvrtki Šmit electronic u sektoru marketinga. Preddiplomski studij završava 

obranom završnog rada naslova Softveri za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom te upisuje 

diplomski smjer Agrobiznis i ruralni razvitak. Sudjeluje u organizaciji dva međunarodna 

znanstveno-stručna skupa Inovacije: jamstvo budućnosti agrobiznisa u Hrvatskoj. U koautorstvu je 

objavila znanstveni članak Stanje i izgledi e-poljoprivrede u časopisu za agroekonomska i 

agrosociološka istraživanja – Agroeconomia Croatica. Akademske godine 2020./2021. obavlja 

stručnu praksu na Zavodu za menadžment i ruralno poduzetništvo na Agronomskom fakultetu te 

na istom zavodu radi studentski posao u vidu anketiranja poljoprivrednika. Sudjeluje u projektu 

Tradicionalno je IN u organizaciji HAED-a i Grada Zagreba (izrada promotivne kampanje za 

odabrano poljoprivredno gospodarstvo). Radila je studentski posao u savjetodavnoj tvrtki Georg 

Consulting. U akademskoj godini 2020./2021. dobiva status kategoriziranog studenta (10% 

najboljih studenata na studiju) te ostvaruje pravo i dobiva stipendiju za izvrsnost koju dodjeljuje 

Sveučilište u Zagrebu. U srpnju 2021. godine brani diplomski rad naslova Utjecaj COVID-19 na 

otpornost vinogradarsko-vinarskih gospodarstava. 


