
Obrazac 2 –intervju 
 
 

OBAVIJEST I UPUTE O RAZGOVORU S KANDIDATIMA, POPIS KANDIDATA/KANDIDATKINJA 
ZA INTERVJU (RAZGOVOR) ZA RADNO MJESTO prvostupnik/ca radiološke tehnologije po 

natječaju objavljenom u Narodnim novinama  broj: 84/2019 od 06. rujna 2019.g. 
 

OBAVIJEST I UPUTE ZA RADNO MJESTO  
prvostupnik/ca radiološke tehnologije 

 
Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 84/2019 od 06. 
rujna 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto 
prvostupnik/ca radiološke tehnologije informira kandidate koji su podnijeli pravovremene i 
potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju: 
 
Kandidati pristupaju razgovoru s Povjerenstvom dana 04. listopada 2019.g. (petak) u 12,00 
sati u prostorijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića  83, 
Ravnateljstvo. 
 
Povjerenstvo/razgovor s kandidatima utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju istih 
za rad na radnom mjestu prvostupnik/ca radiološke tehnologije, komunikacijske vještine te 
pripremljenost za intervju (opća znanja o budućem poslodavcu)  kao i stečeno radno iskustvo 
u struci te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. 
 
Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo će bodovati razgovor sa svakim kandidatom na 
način da svaki član Povjerenstva kandidata boduje bodovima od  0 do 3 nakon čega će 
utvrditi rang listu kandidata. Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je ostvario 
više od 60% od ukupnog broja bodova. 
 
Povjerenstvo dostavlja ravnateljici Opće bolnice Šibensko-kninske županije Izvješće o 
provedenom postupku uz koje prilaže i rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova 
ostvarenih na razgovoru, a koji donosi odluku o prijemu na radno mjesto izabranog 
kandidata. 
Popis kandidata koji su podnijeli zamolbu u roku i ispunjavaju uvjete natječaja te se 
pozivaju na usmeni razgovor:  
 

Red. broj Ime i prezime 
1. M.T. (1989.) iz Murtera 
2. H.M. (1992.) iz Drniša 
3. M.J. (1991.) iz Šibenika 
4. D.B. (1989.) iz Pirovca 
5. G.B. (1990.) iz Šibenika 
6. D.V. (1991.) iz Šibenika 
7. I.S. (1986.) iz Šibenika 
8. P.Š. (1990.) iz Šibenika 
9. I.P. (1993.) iz Perkovića 

10. L.B. (1992.) iz Zagreba 
11. T.B. (1991.) iz Vodica 



12. E.G. (1993.) iz Šibenika 
13. P.Š. (1995.) iz Podstrane 
14. L.G. (1981.) iz Šibenika 
15. D.S. (1996.) iz Splita 
16. D.B. (1992.) iz Pule 
17. F.LJ. (1992.) iz Garešnice 
18. A.P. (1992.) iz Trogira 

 
 
 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 


