
REPUBLIKA HRVATSKA 

OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA 

GUNDULIĆA 5, PETRINJA 

KLASA: 112-01/23-01/02 

URBROJ: 2176-25-02-23-21 

 

Petrinja, 25. siječnja 2023. 

 

 

POZIV NA RAZGOVOR 

s  kandidatima prijavljenim na natječaj 

za popunjavanje radnog mjesta – voditelj/ica računovodstva 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za popunjavanje  

radnog mjesta voditelja/ice računovodstva, puno radno vrijeme, na neodređeno, probni rad 3 

mjeseca, objavljenog na oglasnoj ploči te web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

i I. osnovne škole Petrinja, poziva kandidate koji su podnijeli pravovremene i potpune prijave 

te koji ispunjavaju propisane formalne uvjete natječaja, na  razgovor s Povjerenstvom dana 

30. siječnja 2023. godine u prostorijama I. osnovne škole Petrinja na privremenoj adresi Trg 

Matice hrvatske 9/b, Petrinja (zgrada OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja) prema sljedećem 

rasporedu: 

 

r.br. Ime i prezime kandidata Termin razgovora 

1. Lucija Petrović 30. siječnja 2023. u 16,00 sati 

2. Matea Pelikan 30. siječnja 2023. u 16,10 sati 

3. Marijana Marković 30. siječnja 2023. u 16,20 sati 

4. Nikolina Bradić 30. siječnja 2023. u 16,30 sati 

5. Barbara Grgac 30. siječnja 2023. u 16,40 sati 

6. Marta Herceg 30. siječnja 2023. u 16,50 sati 

7. Sonja Belovarac Rađenović 30. siječnja 2023. u 17,00 sati 

8.  Marita Krnic 30. siječnja 2023. u 17,10 sati 

9. Ana Jurković 30. siječnja 2023. u 17,20 sati 

10. Silvija Rožić 30. siječnja 2023. u 17,30 sati 

11. Anita Karagić 30. siječnja 2023. u 17,40 sati 

12. Ivana Borovac 30. siječnja 2023. u 17,50 sati 

13. Martina Čekić 30. siječnja 2023. u 18,00 sati 

14. Vanesa Radoš 30. siječnja 2023. u 18,10 sati 

15. Armina Repac 30. siječnja 2023. u 18,20 sati 

 

 

Pri dolasku na testiranje, svi su kandidati dužni sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu. 

Kandidat koji ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i više se 

neće smatrati kandidatom. 

 

                                                

 



1. NAČIN TESTIRANJA  

Testiranje će se provesti usmeno (razgovor/intervju).  

 

1.2. Razgovor (intervju) s kandidatima – Povjerenstvo utvrđuje znanja, sposobnosti, 

interese, motivaciju kandidata za rad u Školi. 

Povjerenstvo vrednuje rezultate razgovora (intervjua) bodovima od 0 do 5. 

Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru (intervjuu), ako je ostvario najmanje 50% 

bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. 

 

 

2. PRAVILA TESTIRANJA 

1. Po dolasku na razgovor od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće 

identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Razgovoru ne mogu pristupiti 

kandidati koji ne mogu dokazati identitet, osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete 

natječaja, te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za 

radno mjesto za koje se obavlja testiranje. 

 

2. Po utvrđivanju identiteta  započet će se s razgovorom. 

 

 Za vrijeme testiranja  NIJE DOPUŠTENO: 

– koristiti se bilo kakvom literaturom ili bilješkama, 

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva, 

– napuštati prostoriju u kojoj se obavlja razgovor te 

– razgovarati s ostalim kandidatima ili na drugim način remetiti mir i red 

 

3. Ukoliko kandidat postupi na nedopušteni, prethodno opisan način, bit će udaljen s 

testiranja, a njegov rezultat Povjerenstvo neće niti ocjenjivati te će se smatrati da je 

kandidat povukao prijavu na natječaj. 

 

4. Povjerenstvo će vrednovati rezultate razgovora (intervjua) svakog kandidata te će 

utvrditi rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru. 

 

5. Povjerenstvo dostavlja ravnatelju izvješće o provedenom postupku uz koje prilaže i 

rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova, a ravnatelj odlučuje o zasnivanju 

radnog odnosa s izabranim kandidatom, uz prethodnu suglasnost Školskog odbora. 

 

 

 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata 

 

1. …………………………………….. 

2. ……………………………………. 

3. ……………………………………. 

 

 

 

 

 


