
Obrazac 2 –intervju 
 
 

OBAVIJEST O RAZGOVORU S KANDIDATIMA, POPIS KANDIDATA/KANDIDATKINJA 
ZA INTERVJU (RAZGOVOR) ZA RADNO MJESTO magistar psihologije/diplomirani psiholog po 

natječaju objavljenom u Narodnim novinama  broj: 92/2020 od 14. kolovoza 2020.g. 
 

OBAVIJEST I UPUTE O RAZGOVORU/INTERVJU  ZA RADNO MJESTO  
magistar psihologije/diplomirani psiholog 

 
Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 92/2020 od 14. 
kolovoza 2020. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto magistar 
psihologije/diplomirani psiholog - 1 izvršitelj/ica obavještava kandidate koji su podnijeli 
pravovremene i potpune prijave, te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete po natječaju: 
 
Kandidati pristupaju razgovoru/intervju s Povjerenstvom dana 18. rujna 2020.g. (petak) u 
09,00 sati u prostorijama Opće bolnice Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83 , 
sindikalna dvorana u podrumu zgrade Poliklinike (kod urološke ambulante) uz pridržavanje 
svih epidemioloških mjera.  
SVI KANDIDATI DUŽNI SU SA SOBOM DONIJETI ZAŠTITNE MASKE! 
 
Povjerenstvo prilikom razgovora/intervjua utvrđuje interes, profesionalne ciljeve i motivaciju 
kandidata za rad na radnom mjestu magistar psihologije/diplomirani psiholog  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. 
 
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 temeljem čega ravnateljica donosi odluku o prijemu na radno mjesto 
izabranog kandidata. 
 
Popis kandidata koji su podnijeli zamolbu u roku i ispunjavaju uvjete natječaja:  

1. M. K. (1993. g.) iz Kaštel Kambelovca 
2. D. R. D. (1987. g.) iz Šibenika 
3. L. I. (1991. g.)  iz Zatona 
4. E. P. (1990. g.)  iz Šibenika 
5. A. P. Ž. (1992. g.) iz Zagreba 
6. D. P. (1992. g.)                iz Ploča 
7. A. M. (1987. g.) iz Zadra 
8. B. E. (1995. g.)  iz Zadra 
9. A. R. (1994. g.)    iz Šibenika 
10. L. J. (1994. g.)  iz Jastrebarskog 
11. M. L. (1988. g.)                iz Bibinja 

 
 
 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 


