OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
Broj: 01- 4839/1-20
Šibenik, 16. ožujka 2020.g.
ZAPISNIK I PRIJEDLOG POVJERENSTVA
Povjerenstvo imenovano po ravnateljici za izbor kandidata za prijem u radni odnos na radno
mjesto stručni referent za fakturiranje polikliničko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene
zaštite na određeno vrijeme, a koji je bio objavljen u NN br. 17/2020 dana 14. veljače 2020.
godine nakon provedenog postupka predlaže ravnateljici Opće bolnice Šibensko-kninske
županije da izvrši izbor za navedeno radno mjesto.
Obrazloženje
Opća bolnica Šibensko-kninske županije raspisala je natječaj za prijem radnika u radni odnos
na radno mjesto stručni referent za fakturiranje polikliničko-konzilijarne i stacionarne
zdravstvene zaštite na neodređeno vrijeme.
Natječaj je bio objavljen u NN br. 17/2020 od 14. veljače 2020. godine kao i na Hrvatskom
zavodu za zapošljavanje, Internet stranicama Opće bolnice Šibensko-kninske županije.
Na navedeni natječaj prijavio se ukupno 28 kandidata.
Od ukupno 28 prijavljenih kandidata 18 ih je dostavilo potpunu dokumentaciju i udovoljilo
formalnim uvjetima natječaja te su pozvani na testiranje koje se održalo 09. ožujka 2020.
godine. Testiranju je pristupilo 14 kandidata dok je na usmeni razgovor pozvano 7 kandidata
koji su ostvarili 60% i više od ukupnog broja bodova. Razgovor je odražan 16. ožujka 2020.g.
te je istom pristupilo svih 7 kandidata koji su ostvarili uvjet za razgovor.
Usmeni razgovor se sastojao od utvrđivanja interesa kandidata, profesionalnih ciljeva te
motivaciju za rad na radnom mjestu za koje je raspisan natječaj, komunikacijske vještinete
pripremljenost za intervju kao i prikupljanju informacija o dosadašnjem radnom iskustvu te
rezultatima ostavrenim u dosadašnjem radu.
Temeljem rezulatata pisanog testa i intervjua Povjerenstvo je sastavilo rang listu:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.

Ime i Prezime
I.S.(1980.) iz Sitno
Donje
A.V. (1993.) iz
Unešića
I.L. (1990.) iz
Šibenika
M.M. (1996.) iz
Drniša
N.S.D. (1980.) iz
Šibenika

Ukupan broj
bodova
19
18
17,5
17,5
17

6.
7.

I.G. (1985.) iz
Šibenika
S.V. ( 1997.) iz
Šibenika

15
15

Temeljem rezultata pisanog testa i umenog razgovora s Povjerenstvom kao i općeg dojma o
kandidatima Povjerenstvo je predložilo ravnateljici prijem jednog kandidata koji je ostvario
najveći broj bodova:
1. I. S. (1980.) iz Sito Donje.
Povjerenstvo

