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Urbroj:2158/97-97-05-18-10 

                                             POZIV NA TESTIRANJE 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek raspisao je javni natječaj za izbor i prijem 
jednog zaposlenika/zaposlenice na  radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik  na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i 
zdravstvo Osijek. 

U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za pristupnike prijavljene na javni natječaj za 
izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – tehnički suradnik 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja 
i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz 
natječaja, provesti testiranje/razgovori. 

Povjerenstvo za izbor tehničkog suradnika, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te 
utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz 
natječaja. 

Testiranju mogu pristupiti samo pristupnici koji su dostavili pravovremenu i potpunu 
dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i osobe koje nisu podnijele 
pravovremenu i potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se pristupnicima prijavljenim 
na javni natječaj i ne mogu pristupiti testiranju. 

Ako pristupnik ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. 

Povjerenstvo za izbor, utvrdilo je listu pristupnika koji ispunjavaju formalne uvjete iz 
natječaja te se na testiranje pozivaju sljedeći pristupnici: 

 

Rb Pristupnik 
 

1. Marko Šimić 
Ružina 10, Osijek 

2. Jasmina Rot,  
Vlašićka 18,Osijek 

3. Ivan Kordić,  
Tin Ujević 36, Višnjevac 

4. Darko Kučan, 
Josipa Huttlera 27, Osijek 

5. Dino Dvorski 
LJ. Posavskog 61, Osijek 
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Pisano testiranje radi provjere znanja održat će se 

dana 30. siječnja 2018. g.  u 10,00 sati 

u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prizemlje, predavaonica 

P-8  

na adresi  Osijek,  Cara Hadrijana 10E  

UPUTE I OBAVIJESTI PRISTUPNICIMA 

Testiranje  provodi Povjerenstvo za izbor. 

Provjera znanja  provest će se putem pisanog testiranja i razgovora. 

Za svaki dio provjere znanja pristupnicima se dodjeljuje određeni broj bodova. 

Pismeno testiranje obavit će se na način da će pristupnici rješavati pismeni test pred 
Povjerenstvom za izbor, koji se sastoji  od pitanja i svaki točan odgovor vrednuje se s 0-5 
bodova. 

S pristupnicima koji ostvare najmanje 50%  od ukupnog broja bodova na pisanom 
testiranju, obavit će se razgovor   o čijem vremenu održavanja će ih se obavijestiti. 

Razgovor će se provesti samo s pristupnicima koji su ostvarili najmanje 50% od ukupnog 
broja bodova na pismenom testiranju. 

Povjerenstvo kroz razgovor s pristupnicima utvrđuje interese, motivaciju za rad, stečeno 
radno iskustvo i rezultate ostvarene u dosadašnjem radu. 

Rezultat razgovora boduje se na način da se pristupniku dodjeljuje od 0 do 5 bodova. 

Nakon provedenog pismenog testiranja i razgovora Povjerenstvo utvrđuje rang listu 
pristupnika prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i razgovoru te 
će predložiti privremenom dekanu Fakulteta tri pristupnika s najvećim brojem bodova za 
izbor na radno mjesto. Konačnu Odluku o izboru pristupnika na radno mjesto donosi 
privremeni dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a obavijest o izboru 
pristupnika će se objaviti na službenoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo 
Osijek (www.fdmz.hr). 

Pristupnici su dužni na testiranju pridržavati se utvrđenog vremena testiranja, a za vrijeme 
pismene provjere znanja pristupnici: 

- su dužni , radi provjere identiteta, donijeti osobnu iskaznicu ili drugu  odgovarajuću 

  identifikacijsku ispravu s fotografijom, 

- ne smiju se koristiti literaturom i zabilješkama, 

- ne smiju napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, 

- moraju obvezno isključiti mobitele ili druge komunikacijske uređaje. 
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Pristupnici koji prekrše jedno od gore navedenih pravila bit će udaljeni s testiranja i njihov 
rezultat i rad Povjerenstvo neće bodovati. 

Provjera znanja putem pismenog testiranja sadrži 10 pitanja.  

Predviđeno vrijeme za pismenu provjeru znanja traje 45 minuta.  

Ovaj poziv na testiranje objavit će se na službenoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i 
zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr), 5 dana prije održavanja pismene provjere znanja. 

Literatura za pismeno testiranje: 

1. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03, 198/03, 
105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O, 
RUSRH i 60/15 – OUSRH)  

2. Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 

3. Mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr) i 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr) 

                                                                                                                      Povjerenstvo za izbor  

 


