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opcABoLNrcA SIBENSKo-KNTNSKT Zureurp
Broj:07-4229 /1-21
Sibenih 02. oZujka 2021.9.

ZAPISNIK I PRIJEDLOG POVJERENSTVA

Povjerenswo imenovano po ravnateljici za izbor kandid.ataza prijem u radni odnos na radno
mjesto strudni referent za fakturiranje poliklinidko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene za5tite
na neodredeno vrijeme, a koji je bio objavljen u NN br. 4/202L dana L5. sijednja Z)ZT.godine
nakon provedenog postupka predlaZe ravnateljici Opie bolnice Sibensko-kninske Zupaiile aa
izvr5i izbor za navedeno radno mjesto.

ObrazloZenie

Opia bolnica Sibensko-kninske Zupanije raspisala je natjedaj za prijem radnika u radni odnos na
radno mjesto strutni referent za fakturiranje polikliniiko-konziljarne i stacionarne zdravstvene
za5tite na neodredeno vrijeme.
Natjedajje bio objavljen u NN br, 4/2021od 15. sijeinja z\ZL.godine kao i na Hrvatskom zavodu
zazapoiliavanje, Internet stranicama Opie bolnice Sibensko-kninske Zupanije.

Na navedeni natjedajprijavio se ukupno 40 kandidata.

Od ukupno 40 prijavljenih kandidata 23 ih je dostavilo potpunu dokumentaciju i udovoljilo
formalnim uvjetima natjedaja te su pozvani na testiran;e t<o;e se odrZalo 1.8, veljade ZO;ZI.
godine. Testiranju je pristupilo L5 kandidata dok je na usmeni razgovor pozvano 7 kandidata
koji su ostvarili 600/o i vi5e od ukupnog broja bodova. Razgovor je odlaZan OZ. oiujka 2O2L.g. te
je istom pristupilo svih 7 kandidata koji su ostvarili uvjet za razgovor.

Usmeni razgovor se sastojao od utvrdivanja interesa kandidata, profesionalnih ciljeva te
motivaciju za rad na radnom mjestu za koje je raspisan natjedaj, komunikacijske vjeltine te
pripremljenost za intervju kao i prikupljanju informacija o dosada5njem radnom iskustvu te
rezultatima ostvarenim u dosadaSnjem radu.

Temeljem rezulatata pisanog testa i intervjua Povjerenswo je sastavilo rang listu:
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1. I. I. L9,76.) izSibenika 1B

2. .K. t986.J iz Drni5a 77
J ! c. (1985.) iz Sibenika t7

4.
J. R. [1991.) iz Dubrave kod
Sibenika 16

5 V. R. L993. ) iz Sibenika 15

6. K.l. (1983.) iz Sibenika 74,5

7 f.B. (L987.) iz Greba5tice L4
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Temeljem rezultata pisanog testa i umenog razgovora s Povjerenstvom kao i opieg dojma o
kandidatima Povjerenstvo je predloZilo ravnateljici prijem jednog kandidata koji je ostvario
najveii broj bodova:

1. 1. L (1976.) iz Sibenika

Povjerenstvo
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