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POZIV NA TESTIRANJE 
(RAZGOVOR/INTERVJU) 

 
 
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku raspisao je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. 
vrste-spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke 
poslove i poslove održavanja, koji je objavljen 27. prosinca 2018. godine u „Narodnim 
novinama“ broj 118/2018, a 28. prosinca 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za 
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku, i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje-Regionalni ured Osijek.  
 
U tekstu javnog natječaja navedeno je da će se za kandidate prijavljene na javni natječaj koji 
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim 
traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provesti testiranje (razgovor/intervju), a 
o mjestu i vremenu održavanja testiranja (razgovora/intervjua) bit će obaviješteni putem mrežne 
stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). 
 
Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste-spremačica na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke poslove i poslove 
održavanja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na svojoj sjednici održanoj 
10. siječnja 2018. godine, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo 
pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja. 
 
Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati 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 kandidatima prijavljenima na 
javni natječaj i ne mogu pristupiti testiranju.  
 
Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste-spremačica na 
neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke poslove i poslove 
održavanja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek utvrdilo je listu kandidata 
koji su dostavili pravovremenu, potpunu dokumentaciju i koji ispunjavaju formalne 
uvjete iz natječaja te se na testiranje (razgovor/intervju) pozivaju kandidati kako slijedi 
u tablici 1:   
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         Tablica 1. 
 

Redni 
broj: 

Ime i prezime kandidata Termin testiranja 
16. siječnja 2019. 

1.  Zora Dvizac 10.00 

2.  Suzana Ivančić 10.10 

3.  Andreja Orić 10.20 

4.  Zvijezdana Pelegrin 10.30 

5.  Tatjana Rickert 10.40 

   
 
 

Testiranje (razgovor/intervju) održat će se 
dana 16. siječnja 2019. godine (srijeda) 

na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 
Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija 

Zavoda za sestrinstvo, 
prema rasporedu u Tablici 1. 

 
UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA 

 
Testiranje (razgovor/intervju) provodi Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na 
radno mjesto IV. vrste-spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu 
za tehničke poslove i poslove održavanja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 
 
Isključivo s kandidatima koji su dostavili pravovremenu, potpunu dokumentaciju i koji 
ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obavit će se razgovor ispred Povjerenstva. Provjera 
znanja provest će se putem razgovora s kandidatima. Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatima 
utvrđuje znanje kandidata, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad, kao i druge 
činjenice vezane uz prirodu samog radnog mjesta. Rezultati razgovora bodovat će se od 0 do 
40 bodova. 
 
Nakon provedenog testiranja (razgovora/intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata 
prema broju bodova ostvarenih na testiranju te će predložiti dekanu Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo Osijek tri (3) kandidata s najvećim brojem bodova za izbor na radno 
mjesto IV. vrste-spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za 
tehničke poslove i poslove održavanja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 
Konačnu Odluku o izboru kandidata na radno mjesto IV. vrste-spremačica na neodređeno 
vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke poslove i poslove održavanja na  
Fakultetu  za  dentalnu   medicinu  i  zdravstvo  Osijek  donosi dekan Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo Osijek, a koja će se objaviti na službenoj stranici Fakulteta za dentalnu 
medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr).  
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Svi kandidati pozvani na razgovor/intervju ispred Povjerenstva dužni su sa sobom donijeti 
važeću osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom. 
 
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena održavanja razgovora/intervjua te ukoliko 
kandidat ne pristupi razgovoru pred Povjerenstvom prema utvrđenom rasporedu smatrat će se 
da je povukao prijavu na Natječaj. 
 
Literatura za provjeru znanja putem razgovora s kandidatima:  
 

1. Statut Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 
(http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti) 

2. Mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr) 

3. Mrežne stranice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr) 

 
Povjerenstvo za provedbu postupka izbora i prijema jednog zaposlenika/zaposlenice na 
radno mjesto IV. vrste-spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u 
Uredu za tehničke poslove i poslove održavanja na Fakultetu za dentalnu medicinu i 
zdravstvo Osijek: 
 

1. Dražen Barišić, bacc. ing. agr., voditelj Ureda za tehničke poslove i poslove 
održavanja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik; 
 

2. Dina Švedl Šarić, dipl. iur., stručni suradnik za pravne poslove u Uredu za kadrovske 
poslove i upravljanje ljudskim resursima na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo 
Osijek, član; 
 

3. Darko Novosel, mag. iur., voditelj Ureda za pravne i opće poslove na Fakultetu za 
dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član. 
 

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
 
 
 

Dražen Barišić, bacc. ing. agr. 


