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Osijek,  8. lipnja 2022. godine 

 
Obavijest kandidatima prijavljenim na natječaj za prijam u radni odnos  

na neodređeno vrijeme jednog (1) fizioterapeutskog tehničara u Đakovu 
 

Pozivaju se kandidati koji su navedeni u nastavku, a koji su podnijeli uredne prijave na natječaj za prijam u radni 
odnos na neodređeno vrijeme jednog (1) fizioterapeutskog tehničara u ambulantama fizikalne terapije u Đakovu, 
Petra Preradovića 2,  a koji je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 56/2022, mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda 
za zapošljavanje (www.hzz.hr) i mrežnoj stranici Doma zdravlja Osječko-baranjske županije (ww.dzobz.hr),  da 
pristupe usmenom razgovoru  koje će se održati 13. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) u 11:30 sati u Sali za 
sastanke Doma zdravlja Osječko-baranjske županije  u Osijeku, Park kralja Petra Krešimira IV.6., II. 
kat, soba 208. 
 
 
 
 

1. Erika Tidlačka 
2. Matej Milković 
3. Ivana Žalac 
4. Sara Slović 
5. Andrijana Tomašić 
6. Marina Ripić 
7. Josipa Zeljko Paulić 

 
 
Tijekom razgovora (intervjua) Povjerenstvo će utvrditi osnovna znanja kandidata iz područja fizioterapije stečena 
tijekom srednje škole za fizioterapeutskog tehničara, njihove interese, profesionalne ciljeve, motivaciju za rad te 
opći dojam. Za svaki dio razgovora (intervjua) kandidatima se dodjeljuju bodovi od 0 do 5.  
 
Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema broju ukupno 
ostvarenih bodova na razgovoru (intervjuu) te predlaže kandidata za prijam u radni odnos ravnateljici Doma 
zdravlja Osječko-baranjske županije koja donosi konačnu odluku. 

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena za razgovor od strane Povjerenstva te su dužni na razgovor 
ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta 
kandidata. 

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra 
kandidatom.  

 
 

Povjerenstvo za provedbu natječaja 

 


