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ZAPISNIK I PRIJEDLOG POVJERENSTVA 
 

 
Povjerenstvo za izbor kandidata za prijem u radni odnos na radno mjesto vozač (m/ž), SSS/KV 
– 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme po natječaju objavljenom u „Narodnim novinama“ broj 
44/2022 od 08.04.2022. godine nakon provedenog postupka, predlaže ravnatelju Zavoda za 
hitnu medicinu Šibensko-kninske županije da izvrši izbor za navedeno radno mjesto. 
 
 
      Obrazloženje 
 
Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije raspisao je natječaj za prijem radnika u 
radni odnos na radno mjesto vozača. 
Natječaj je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 44/2022, kao i na Hrvatskom zavodu za 
zapošljavanje i web stranici Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije. 
 
 
Na navedeni natječaj prijavilo se ukupno 13 kandidata. 
 
 
Potpunu dokumentaciju dostavilo je 11 kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima 
natječaja, te su pozvani na testiranje koje se održalo 26. travnja 2022. godine. Testiranju je 
pristupilo 11 kandidata, te je na razgovor (intervju) pozvano 10 kandidata koji su ostvarili više 
od 66% od ukupnog broja bodova. Razgovor (intervju) je održan 26. travnja 2022.  godine, te 
je istom pristupilo 10 kandidata koji su ostvarili uvjet za razgovor (intervju). 
 
Razgovor (intervju) se sastojao od utvrđivanja interesa kandidata, profesionalnih ciljeva te 
motivacija za rad na radnom mjestu za koje je raspisan natječaj kao i prikupljanju informacija 
o dosadašnjem radnom iskustvu te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu. 
 
 
Temeljem rezultata razgovora (intervjua) Povjerenstvo je sastavilo rang listu: 
 
 
 
 
 
 



Redni 
broj 

Prezime i ime Ukupan broj 
bodova 

1. A. J. (1981.) iz Šibenika 16 

2. F. V. (1997.) iz Šibenika 15 

3. K. M. (1987.) iz Šibenika 13 

4. I. V. (1995.) iz Drniša 12 

5. M. N. A. (1978.) iz Drniša 12 

6. I. B. (1976.) iz Tisnog 10 

7. R. Č. (1982.) iz Sukošana 9 

8. I. M. (1985.) iz Knina 8 

9. F. Č. (1977.) iz Drniša 7 

10. J. B. (1977.) iz Skradina 7 

 
Temeljem rezultata razgovora (intervjua) s Povjerenstvom kao i općeg dojma o kandidatima, 
Povjerenstvo je predložilo ravnatelju prijem kandidata koji je ostvario najveći broj bodova: 
 

1. A. J. (1981.) iz Šibenika 
 
 
 
       Povjerenstvo za provedbu natječaja 


