
A što da radiiim, 
kad završim ovaj faks?

Pogledajte gdje rade neki od 
bivših studenata biologije…



Ime i prezime: Zrinka Mesić

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2001., ekologija

Ime poslodavca: OIKON d.o.o. –
Institut za primijenjenu ekologiju

Područje djelovanja poslodavca:
Zaštita okoliša, upravljanje prirodnim 
resursima i zaštita prirode primjenom 
najnovijih znanstvenih spoznaja

Opis posla: Izrada karti staništa 
(vegetacijskih karata) primjenom 
daljinskih istraživanja (satelitske 
snimke i aviosnimke) i Geografskog 
informacijskog sustava (GISa); 
procjena utjecaja različitih 
novoizgrađenih zahvata 



Ime i prezime: dr. sc. Ante Žuljević

Godina diplomiranja i završeni smjer:
1997., ekologija

Ime poslodavca:
Institut za oceanografiju i ribarstvo 
Split, Laboratorij za bentos

Područje djelovanja poslodavca:
Istraživanje mora

Opis posla: istraživanje biologije i ekologije 
morskih algi i morskih cvjetnica; izrada 
studija utjecaja na okoliš; sudjelovanje u  
nastavi na Studiju biologije i ekologije mora u 
Splitu; edukacija vezano uz zaštitu mora



Ime i prezime: Renata Ćuk

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2002., ekologija

Ime poslodavca: Hrvatske vode

Područje djelovanja poslodavca:
Korištenje voda, zaštita voda i 
obrana od štetnog djelovanja voda 

Opis posla: procjena kakvoće 
površinskih voda na temelju bioloških 
pokazatelja (bentički beskralješnjaci, 
obraštaj, fitoplankton, klorofil a)



Ime i prezime: Hrvoje Kutnjak

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2001., prof. biol.

Ime poslodavca: Agronomski fakultet,
Zavod za specijalnu proizvodnju bilja -
Centar za travnjaštvo (Sljeme)

Područje djelovanja poslodavca:
sustavi gospodarenja prirodnim krminim
resursima (prvenstveno travnjaka); 
proizvodnja industrijskog i krmnog bilja

Opis posla: ispitivanje prinosa i 
hranidbene vrijednosti različitih vrsta 
trava i djetelina na životinjama in vivo i in
vitro, istraživanje utjecaja agroekoloških 
čimbenika odnosno načina gospodarenja 
na sukcesiju i promjene botaničkog 
sastava travnjaka



Opis posla:
provođenje projekata i 
kampanja koji se 
bave očuvanjem, 
odgovornim i održivim 
upravljanjem riječnim 
ekosustavima, 
educiranjem i 
sudjelovanjem 
javnosti u 
odlučivanju; praćenje 
politike upravljanja 
vodama u RH i EU

Ime i prezime: Irma Popović

Godina diplomiranja i završeni smjer: 2002., ekologija

Ime poslodavca: Zelena akcija/ FoE Croatia

Područje djelovanja poslodavca: zaštita okoliša i prirode te 
promicanje održivog razvoja kroz mobiliziranje javnosti, 
nenasilne direktne akcije, kampanje, informiranje i 
obrazovanje



Ime i prezime: Ivona Cetinić

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 2001., ekologija 

Ime poslodavca: University of 
Southern California, Marine 
Environmental Biology 

Područje djelovanja 
poslodavca: visoko 
obrazovanje i znanost

Opis posla: biološko-fizikalne 
interakcije u obalnom oceanu, 
bio-optika, instrumentalne 
platforme (glideri, bove, 
sateliti)



Ime i prezime: dr.sc. Igor Pavlinić

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2001., ekologija

Ime poslodavca: 
Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb

Područje djelovanja poslodavca:
muzejska i znanstvena djelatnost

Opis posla:
Istraživački rad vezan uz sistematiku, 
ekologiju i konzervacijsku biologiju šišmiša i 
sisavaca općenito (uže područje interesa 
trenutno su dugouhi šišmiši - korištenje 
staništa, prehrana i populacijska biologija); 
posao na muzeju uključuje prikupljanje 
materijala i rad na zbirci sisavaca



Ime i prezime: Staša Tenšek

Godina diplomiranja i završeni smjer: 2004., ekologija

Ime poslodavca: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i 
ruralnog razvoja – Uprava ribarstva

Područje djelovanja poslodavca: državna uprava 

Opis posla: komunikacija s domaćim i međunarodnim 
organizacijama vezanim uz ribarstvo, izrada stručnih 
podloga i izvješća; sudjelovanje u radu povjerenstava 
za donošenje pravnih akata različitih domaćih i 
međunarodnih radnih grupa; rad na pripremi 
pregovora za poglavlje Ribarstvo, ocjenjivanje stupnja 
usklađenosti nacionalnog i EU zakonodavstva u 
sektoru ribarstva, identifikacija glavnih praznina i 
određivanje prioriteta, izrada screening lista, izrada 
Nacionalnog programa za pristupanje EU; rad na 
predpristupnim programima EU – izrada tehničke 
dokumentacije, provedba projekata, rad s 
konzultantima; razvoj Geoinformacijskog sustava 
morskog ribarstva – osmišljavanje sustava 
prikupljanja podataka o ribarstvenim aktivnostima te 
izrada statističkih izvješća



Ime i prezime: dr. sc. Marko Miliša

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2001., ekologija 

Ime poslodavca:
Prirodoslovno-matematički fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu, Biološki 
odsjek, Zoologijski zavod

Područje djelovanja poslodavca:
visoko obrazovanje i znanost

Opis posla: održavanje praktikumske i 
terenske nastave; znanstveno-
istraživački rad u području ekologije 
slatkih (posebno krških) voda



Ime i prezime: dr.sc. Lada Krilov

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 2002., molekularna
biologija; 2007. Ph.D. biokemija, 
The George Washington 
University, Washington DC, SAD

Ime poslodavca: NOVA Research 
Company, Bethesda MD, SAD

Područje djelovanja poslodavca:
ocjena znanstvenih programa, 
organizacija znanstvenih skupova, 
klinička istraživanja, javno 
zdravstvo, edukacija - sve u 
domeni biomedicine i javnog 
zdravstva

Opis posla: analiza znanstvenih 
programa, pisanje izvještaja s 
redovnih sastanaka etičkog odbora 
za klinička istraživanja te pisanje 
popularno znanstvenih članaka za 
službene web stranice



Ime i prezime: Morana Biljaković

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2002., ekologija

Ime poslodavca: Institut Ruđer Bošković

Područje djelovanja poslodavca:
multidisciplinarni istraživački institut

Opis posla:
istraživanje mikroevolucijskih procesa 
autohtonih perunika; interdisciplinarno 
istraživanje na presjeku prirodnih i 
humanističkih znanosti (biološka, 
kulturna i povijesna percepcija perunika -
biologija, ekologija, etnologija, mitologija, 
povijest umjetnosti, simbolika...); 
propitivanje i kritika znanosti (trans- i 
metadisciplinarnost, epistemologija, 
filozofija i povijest znanosti, alternativni 
pristupi znanosti i/ili drug(ačij)i načini 
stjecanja znanja)



Ime i prezime: Nika Galić

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 2002., ekologija

Ime poslodavca: Wageningen 
University and research centre, 
Nizozemska

Područje djelovanja 
poslodavca: visoko 
obrazovanje, fundamentalna i 
primijenjena istraživanja

Opis posla: razvoj 
(meta)populacijskih modela za 
procjenu oporavka neciljanih 
vodenih populacija nakon 
primjene pesticida
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Ime i prezime:
Luka Jurinović

Godina diplomiranja i 
završeni smjer:
2006., ekologija

Ime poslodavca: Hrvatski 
veterinarski institut, 
podružnica  Centar  za 
peradarstvo

Područje djelovanja 
poslodavca: dijagnostika i 
istraživanje bolesti peradi i 
divljih ptica te utvrđivanje 
načina njihove kontrole i 
suzbijanja

Opis posla: lov i
uzorkovanje divljih 
ptica te dijagnostika 
(molekularna i 
konvencionalna) 
influence i 
paramiksoviroza ptica



Ime i prezime: dr. sc. Suzana 
Buzjak (rođ. Fiedler)

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 1991., ekologija

Ime poslodavca:
Hrvatski prirodoslovni muzej

Područje djelovanja poslodavca:
muzejska i znanstvena djelatnost 

Opis posla: prikupljanje biljaka te 
njihova znanstvena i stručna 
obrada (prepariranje, određivanje, 
dokumentacija, zaštita); 
istraživanje flore; prezentacija 
botaničke građe kroz povremenu 
izložbenu djelatnost ili kroz neke 
druge edukativne sadržaje



Ime i prezime: Ivana Buj

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2001., ekologija

Ime poslodavca: Prirodoslovno-
matematički fakultet Sveučilišta u 
Zagrebu, Biološki odsjek, Zoologijski 
zavod 

Područje djelovanja poslodavca: 
visoko obrazovanje i znanost 

Opis posla: rad u nastavi (vođenje 
vježbi i terenske nastave); proučavanje 
slatkovodnih riba Hrvatske i to najviše 
endemičnih vrsta dalmatinskih vodotoka 
(utvrđivanje srodstvenih odnosa, točne 
rasprostranjenosti, raznolikosti, 
eventualne prisutnosti još neopisanih 
vrsta te objašnjavanje putova i 
mehanizama njihova evolucijskog 
nastanka i širenja) - rezultati ovakvih 
istraživanja omogućuju osmišljavanje 
djelotvornih mjera zaštite za ove 
izuzetno ugrožene kralješnjake 



Ime i prezime: 
mr. sc. Petra Uvodić

Godina diplomiranja i 
završeni smjer: 2001., 
molekularna biologija

Ime poslodavca: Centar 
za forenzična ispitivanja, 
istraživanja i vještačenja 
„Ivan Vučetić“ MUP-a RH 

Područje djelovanja 
poslodavca: različite 
vrste kriminalističkih 
vještačenja

Opis posla: vještačenje 
bioloških tragova te 
njihova  DNA analiza 
koja omogućava 
identifikaciju osobe koja 
je ostavila trag na mjestu 
počinjenja kaznenog 
djela



Ime i prezime: Veljko Vorkapić

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2003., ekologija

Ime poslodavca: Energetski institut HRVOJE 
POŽAR

Područje djelovanja poslodavca: Energetika –
strateško planiranje u energetskom sustavu; 
proizvodnja i transformacije energije; prijenos i 
distribucija energije, obnovljivi izvori energije i 
energetska efikasnost, gospodarenje i 
organizacija u energetici

Opis posla: 
a) Energija iz biomase – energetski potencijali i 
okolišno-ekološki aspekti iskorištavanja 
šumske biomase za proizvodnju energije;
b) Analiza okolišnih aspekata energetskih 
sustava/energetskih objekata (konvencionalnih 
i obnovljivih)



Ime i prezime: mr. sc. Leopoldina Beljan

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2002., prof. biologije

Ime poslodavca: Javna ustanova za 
upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima Karlovačke županije

Područje djelovanja poslodavca: zaštita, 
održavanje, promicanje i održivo 
korištenje zaštićenih prirodnih 
vrijednosti; nadzor nad provođenjem 
mjera i uvjeta zaštite prirode

Opis posla: Osmišljavanje i vođenje 
konkretnih projekata zaštite prirode te 
pronalaženje sredstava za njihovo 
provođenje; obavješćivanje javnosti o 
djelatnostima Javne ustanove; suradnja 
sa stručnjacima i institucijama u 
aktivnostima inventarizacije i 
monitoringa staništa i vrsta na području 
županije, sistematizacija podataka 
u baze



Ime i prezime: Ines Petrić

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2002., ekologija

Ime poslodavca: Institut Ruđer Bošković

Područje djelovanja poslodavca:
multidisciplinarni istraživački institut

Opis posla: laboratorijski rad koji uključuje 
izolaciju, identifikaciju i karakterizaciju 
bakterija porijeklom iz različitih onečišćenih 
staništa (tla, vode, sedimenata rijeka i mora) 
te proučavanje njihove uloge u 
transformaciji spojeva stranih biološkom 
sustavu a koji najčešće djeluju kao otrov na 
organizam (npr. poliklorirani bifenili) -
ovakvim se istraživanjima doprinosi 
poboljšanju postojećih i razvoju novih 
biotehnoloških postupaka za uklanjanje 
opasnih onečišćivala iz okoliša



Ime i prezime: Ida Čarnohorski

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2003., ekologija

Ime poslodavca: GISDATA D.O.O. Zagreb

Područje djelovanja poslodavca:
projektiranje, razvoj i provedba GIS 
(geoinformacijskih) sustava, primjena i 
obrada aerofotografskih snimaka, upotreba 
GPS uređaja 

Opis posla: uspostava GIS sustava za 
korisnike u domeni zaštite prirode i okoliša 
te prirodnih resursa (analiza korisnikovih 
potreba, komunikacija i suradnja sa 
stručnjacima-korisnicima, kreiranje 
prostorne baze podataka, punjenje baze 
prostornim i pripadajućim opisnim 
podatcima i analiza unešenih podataka 
prema korisnikovim potrebama)



Ime i prezime: Jana Bedek

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 2001., ekologija

Ime poslodavca:
Hrvatsko biospeleološko društvo 

Područje djelovanja poslodavca:
nevladina neprofitna znanstveno-
stručna udruga s ciljevima 
istraživanja, vrednovanja, promocije 
i zaštite podzemnih organizama i 
staništa 

Opis posla: terenska istraživanja 
podzemne faune i staništa te obrada 
materijala i prikupljenih podataka; 
informiranje, educiranje i podizanje 
svijesti javnosti o podzemnoj fauni i 
staništima te prezentacija rada 
putem predavanja, seminara, 
skupova, kongresa i multimedijskih 
događanja



Ime i prezime: Kristijan Čivić

Godina diplomiranja i završeni smjer: 2003., 
ekologija

Ime poslodavca: ECNC - European Centre for 
Nature Conservation,Tilburg, Nizozemska

Područje djelovanja poslodavca: nevladina 
organizacija koja priprema i provodi projekte 
za zaštitu prirode, održivo korištenje biološke i 
krajobrazne raznolikosti na području cijele 
Europe

Opis posla: priprema i provođenje projekata 
na području uspostave ekoloških mreža 
(projekt u Makedoniji je u tijeku a za Armeniju i 
Gruziju u pripremi); sudjelovanje u provedbi 
projekta koji razvija lokalne akcijske planove 
za biološku raznolikost u 10 pograničnih 
općina na zapadnom Balkanu (Srbija, Bosna i 
Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i 
Albanija)



Ime i prezime: Duška Šaša

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 2006., ekologija i prof. 
biologije i kemije

Ime poslodavca: EKONERG -
Institut za energetiku i zaštitu 
okoliša d.o.o.

Područje djelovanja poslodavca:
Konzalting u području energetike i  
zaštite okoliša

Opis posla: proračun emisija 
onečišćujućih tvari (staklenički 
plinovi) iz sektora poljoprivreda i 
šumarstvo; utvrđivanje prostorne 
raspodjele emisija primjenom 
geoinformacijskog sustava (GIS-a); 
kartiranje i računanje kritičnih 
opterećenja vodenih i šumskih 
ekosustava



Ime i prezime: Zrinka Domazetović

Godina diplomiranja i završeni smjer: 2004., 
ekologija

Ime poslodavca: Ministarstvo kulture, Uprava 
za zaštitu prirode

Područje djelovanja poslodavca: upravni i 
stručni poslovi vezani uz očuvanje vrsta i 
staništa, zaštićena područja, održivo korištenje 
prirodnih dobara, očuvanje područja ekološke 
mreže RH, provedbu međunarodnih 
sporazuma iz područja zaštite prirode i dr.

Opis posla: rad na provedbi međunarodnih 
konvencija iz područja zaštite vrsta što 
uključuje i sudjelovanje na međunarodnim 
sastancima i radionicama kao predstavnica 
Hrvatske; focal point za EUROBATS sporazum 
o zaštiti europskih populacija šišmiša; rad na 
različitim međunarodnim i domaćim projektima, 
pisanju propisa, izdavanju 
dopuštenja, komunikaciji s javnošću te pripremi 
različitih promotivnih materijala i priručnika



Ime i prezime: dr. sc. Vesna 
Boraska

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 2001., ekologija

Ime poslodavca: 
Medicinski fakultet Sveučilišta u 
Splitu 

Područje djelovanja poslodavca:
visoko obrazovanje i znanost

Opis posla:
rad u nastavi (vođenje vježbi i 
seminara); znanstveno-istraživački 
rad u području humane genetike 
(istraživanje genetske pozadine 
složenih bolesti, osobito šećerne 
bolesti tipa 1)



Ime i prezime: Igor Boršić

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2004., molekularna biologija; 2005., 
ekologija

Ime poslodavca: Državni zavod za 
zaštitu prirode (DZZP)

Područje djelovanja poslodavca:
stručni poslovi zaštite prirode u RH

Opis posla: prikupljanje i obrada 
podataka o biljnim svojtama, izrada 
karti njihove rasprostranjenosti, 
praćenje stanja biljnih svojti, 
priprema prijedloga i akcijskih 
planova za zaštitu biljnih svojti, 
sudjelovanje u različitim nacionalnim 
i međunarodnim projektima zaštite 
prirode te inventarizacije i kartiranja 
flore



Ime i prezime: Zrinka Jakl

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 2004., ekologija

Ime poslodavca: Udruga za 
prirodu, okoliš i održivi razvoj 
Sunce

Područje djelovanja poslodavca:
provođenje aktivnosti, projekata i 
programa koji doprinose zaštiti 
prirode i očuvanju okoliša te 
upravljanju prirodnim resursima 
kroz primjenu odrednica održivog 
razvoja

Opis posla: 
osmišljavanje i vođenje projekata; 
financijsko i organizacijsko 
planiranje; komunikacija s 
partnerima i medijima; organizacija 
sastanaka, radionica i javnih 
događanja; sudjelovanje u 
stručnim istraživanjima poput 
kartiranja morskih vrsta i staništa



Ime i prezime: Vesna Cetin Krnjević

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 1998., prof. biologije

Ime poslodavca: Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost

Područje djelovanja poslodavca:
financiranje projekata, programa i 
sličnih aktivnosti u području 
očuvanja, održivog korištenja, 
zaštite i unapređivanja okoliša te u 
području energetske učinkovitosti i 
korištenja obnovljivih izvora energije

Opis posla: viša stručna savjetnica 
za projekte zaštite biološke i 
krajobrazne raznolikosti, razvoja 
ruralnog prostora
i održivo korištenje prirodnih dobara 



Ime i prezime: 
doc. dr. sc. Goran Kovačević

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 1998., ekologija

Ime poslodavca:
Prirodoslovno-matematički 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
Biološki odsjek, Zoologijski zavod 

Područje djelovanja poslodavca:
visoko obrazovanje i znanost

Opis posla: rad u nastavi 
(predavanja, praktikumi, 
seminari), znanstveno-istraživački 
rad (simbioza, evolucija, 
ekotoksikologija)



Ime i prezime: Ivana Gabrić

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2000., ekologija

Ime poslodavca: Javna ustanova
“Park prirode Biokovo”

Područje djelovanja poslodavca:
upravljanje Parkom prirode Biokovo

Opis posla: organizacija i koordinacija
rada Stručne službe; predlaganje, 
koordinacija i nadzor stručnih i 
znanstvenih istraživanja; praćenje i 
proučavanje stanja prirode u Parku, te 
predlaganje i poduzimanje mjera zaštite
u suradnji s Nadzornom službom i 
inspekcijama; uspostavljanje
geoinformacijskog sustava; predlaganje i 
koordiniranje radnji vezanih uz zaštitu, 
održavanje i promicanje Parka te 
edukativne aktivnosti Ustanove; 
proučavanje i praćenje stanja 
spomenika kulture u svrhu zaštite
kulturne baštine u suradnji s nadležnim
institucijama; praćenje i provođenje
zakonskih propisa iz područja zaštite
prirode



Ime i prezime: Zrinka Pongrac Štimac

Godina diplomiranja i završeni smjer:
1992., prof. biologije i kemije

Ime poslodavca: V. gimnazija

Područje djelovanja poslodavca:
srednjoškolsko obrazovanje

Opis posla: rad u nastavi (predavanje 
biologije i kemije) već 16 godina



Ime i prezime: Osvin Pečar

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 1999., ekologija 

Ime poslodavca: Javna ustanova 
“Nacionalni park Mljet”

Područje djelovanja poslodavca:
upravljanje Nacionalnim parkom 
Mljet

Opis posla: ravnatelj - odgovornost 
za provođenje projekata i uredno 
podmirivanje obveza prema državi i 
partnerima; upravljanje ljudskim 
resursima; predstavljanje ustanove 
u javnosti; planiranje godišnjeg 
proračuna; nadzor rada svih službi u 
Parku



Ime i prezime: Pavica Sršen

Godina diplomiranja i završeni 
smjer: 2004., ekologija

Ime poslodavca: University of 
Hawaii, SOEST - School of Ocean 
and Earth Science and Technology

Područje djelovanja poslodavca:
visoko obrazovanje, istraživanja u 
području biološke, kemijske i 
fizikalne oceanografije i inženjerstvo 
(primjenjena znanost)

Opis posla: sudjelovanje na 
istraživačkom projektu koji se bavi 
proučavanjem utjecaja globalnog 
zatopljenja na zajednice životinja 
koje žive na morskom dnu uz 
Antarktički kontinent



Ime i prezime: Maša Ljuština

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2003., prof. biologije

Ime poslodavca: Zoološki vrt grada Zagreba

Područje djelovanja poslodavca: držanje divljih 
životinja sa svrhom edukacije, istraživanja, 
ojačavanja populacija u divljini te reintrodukcije

Opis posla: Stvaranje uvjeta za držanje životinja (od izrade novih nastambi, 
određivanje temperature, vlage ili aranžure za kretanje životinja do plana prehrane), 
koordinacija razmjene životinja i izrada plana, sudjelovanje u programima 
razmnožavanja ugroženih vrsta na europskoj razini, sudjelovanje u izradi edukativnih 
programa, stvaranje plana za obogaćivanje životnog prostora životinjama…



Ime i prezime: Saša Žeželić

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2005., ekologija

Ime poslodavca: Agencija za lijekove i 
medicinske proizvode

Područje djelovanja poslodavca: Agencija 
obavlja poslove vezane uz lijekove, 
medicinske proizvode i homeopatske 
proizvode, poput davanja stručne ocjene 
kakvoće, djelotvornosti i sigurnosti 
primjene lijeka i homeopatskog proizvoda, 
farmaceutskih istraživanja lijeka, davanja 
suglasnosti za uvoz te davanja rješenja za 
puštanje u promet lijeka i homeopatskog 
proizvoda itd.

Opis posla: praćenje cjelokupne potrošnje 
lijekova u RH



Ime i prezime: Nina Jeran

Godina diplomiranja i završeni smjer:
2003., ekologija

Ime poslodavca: Institut za 
antropologiju, Zagreb

Područje djelovanja poslodavca:
biološka antropologija, antropološka  
istraživanja populacijske strukture 
holističkim analitičkim pristupom

Opis posla: sudjelovanje u 
antropogenetičkim istraživanjima 
otočnog stanovništva
Jadrana, kao primjera danas 
preostalih genetički izoliranih 
populacija - istraživanja se provode s 
ciljem proučavanja njihove 
mikroevolucije, stupnja genetičke 
izoliranosti i diferencijacije te 
molekularnogenetičke specifičnosti, 
kao i rekonstrukcije migracija, 
naseljavanja i kontakata
stanovništva tijekom prošlosti



Ime i prezime: Goran Šafarek

Godina diplomiranja i završeni smjer: 2001., ekologija 

Ime poslodavca: slobodnjak

Područje djelovanja: istraživanje tropskih otrovnih 
žaba, inventarizacije vrsta ptica i biljaka, studije 
utjecaja na okoliš, zaštita okoliša...

Opis posla: odlazak u trope, spavanje u šatoru, 
vožnja terenskim vozilom, fotografiranje, boravak u 
najljepšim mjestima na planeti



Najsrdačnije se zahvaljujemo svima koji su svojim 
podatcima i fotografijama doprinijeli ovoj prezentaciji!
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