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Slavonski Brod, 11. listopada 2021. godine  

 

Stručno Povjerenstvo u sastavu: 

1. Dr. sc. Božica Japundžić- Palenkić, prof. v. š., predsjednica Povjerenstva 

2. Robert Benković, mag. ing. agr., v. pred., član Povjerenstva 

3. Ljiljana Božić-Ostojić, dipl. ing. poljoprivrede, v. pred., član Povjerenstva  

 

Stručno Povjerenstvo za izbor tri izvršitelja (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za 

znanstveno područje Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda, bez zasnivanja radnog 

odnosa na Biotehničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Broda imenovano je Odlukom Privremenog 

stručnog vijeća Biotehničkog odjela Sveučilište u Slavonskom Brodu KLASA:  640-03/21-03/009 

URBROJ: 2178/01-39-02-04-21-01 od 31. kolovoza 2021. godine  

i objavljuje 

 

POZIV NA II. RAZINU SELEKCIJSKOG POSTUPKA  

kandidatima natječaja za izbor tri izvršitelja (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, 

                     za znanstveno područje Biotehničkih znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda, bez zasnivanja 

radnog odnosa na Biotehničkom odjelu Sveučilišta u Slavonskom Broda (Natječaj Sveučilišta u 

Slavonskom Brodu Narodne Novine broj: 97/2021 od 3.9.2021. godine, točka 13. natječaja) 

 

                    I. II. razina selekcijskog postupka (provjera znanja i motivacije) s kandidatima natječaja za izbor tri 

izvršitelja (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za znanstveno područje Biotehničkih 

znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda, bez zasnivanja radnog odnosa na Biotehničkom odjelu 

Sveučilišta u Slavonskom Broda, održat će se 13.10.2021. godine (srijeda) putem platforme MS 

TEAMS prema sljedećem rasporedu: 

 

Sara Betlach od 10,30 do 10,45 sati 

Josipa Ćosić od 10,45 do 11,00 sati 

Josip Gmižić  od 11,00 do 11,15 sati 

Monika Jakobović od 11,15 do 11,30 sati 

Lidija Jozić od 11,30 do 11,45 sati 

Karla Šofić od 11,45 do 12,00 sati 

 

II. Provjera znanja provest će se iz područja Biotehničkih znanosti. 

 

III. Kandidat koji ne pristupi II. razini selekcijskog postupka, smatrati će se da je povukao prijavu na 

natječaj i neće se smatrati kandidatom natječajnog postupka. 

 

 

                                         Predsjednica Povjerenstva:  

 

 

                                                             Dr. sc. Božica Japundžić- Palenkić, prof. v. š.  

 

 

Dostavlja se: 

- Web stranica/Kandidatima natječaja 

- Pismohrana Sveučilišta/Odjela 
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