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Na temelju  članka 107. stavka  9. Zakona o odgoju i obrazovanju u    i srednjoj 

školi ("Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 

16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i članka 69. Statuta, Školski odbor  

Medicinske škole,  na svojoj  sjednici održanoj  29. svibnja 2019. godine donio je 

 

P R A V I L N I K 

O NAČINU I POSTUPKU ZAPOŠLJAVANJA U MEDICINSKOJ ŠKOLI 

                                     

 

Članak 1. 

 

Ovim se Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) u Medicinskoj  školi (u daljnjem tekstu: Škola)  uređuje način i 

postupak provedbe natječaja u Školi kojim se svim kandidatima za zapošljavanje 

osigurava jednaka dostupnost javne službe pod jednakim uvjetima, sadržaj 

natječaja, način na koji se obavlja vrednovanje odnosno procjenjuju rezultati 

vrednovanja, vrši rangiranje i odabir  kandidata prijavljenih na natječaj odnosno 

kandidata koje je Školi uputio Ured državne uprave, imenovanje povjerenstva za 

vrednovanje kandidata i djelokrug rada povjerenstva.  

 

                                              Članak 2. 

 

Na postupak izbora i imenovanja ravnatelja Škole ne primjenjuju se odredbe ovog 

Pravilnika. 

 

                                              Članak 3. 

 

 Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se 

neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. 

                   

                                                     Članak 4. 

 

(1) Radni odnos u Školi zasniva se ugovorom o radu na temelju natječaja koji 

raspisuje ravnatelj Škole uz uvjete i na način propisan  Zakonom o odgoju i 

obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim 

zakonima i propisima. 
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(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radni odnos može se zasnovati 

ugovorom o radu i bez natječaja u skladu sa Zakonom.  

 

Članak 5. 

O potrebi zapošljavanja novog radnika u Školi odlučuje ravnatelj na temelju 

stvarne potrebe zbog otvaranja novog radnog mjesta, isteka suglasnosti od 

prošle školske godine, popune postojećeg radnog mjesta i sl.   

Članak 6. 

(1) Prije raspisivanja natječaja, ravnatelj je u obvezi utvrditi je li  za to radno 

mjesto potrebna prethodna suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (u 

daljnjem tekstu: Ministarstvo), a s obzirom na Odluku Vlade Republike 

Hrvatske o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama.  

(2) Kada ravnatelj utvrdi da je za pojedino radno mjesto potrebna suglasnost 

Ministarstva, u obvezi je podnijeti zahtjev Ministarstvu za izdavanje suglasnosti.             

 

 

Članak 7.  

(1) Nakon dobivanja suglasnosti, Škola upućuje nadležnom Uredu državne 

uprave  prijavu potrebe za radnikom  na propisanom obrascu.  

(2) Nakon   što škola dobije odgovor  od Ureda državne uprave i  nakon što 

sklopi ugovor o radu bez raspisivanja natječaja u skladu sa zakonom,  

odnosno nakon što se Škola pisano očituje o razlozima zbog kojih nije 

primljena upućena osoba, Škola raspisuje natječaj za radno mjesto koje 

nije  popunjeno.  

 

Članak 8. 

 

(1) Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici  i oglasnoj ploči Škole. 

(2) Rok za primanje prijava kandidata na natječaj je osam dana od dana 

objave natječaja. U slučaju da se natječaj objavi u različite dane rok za 

primanje prijave je osam dana od objave poslijednjeg natječaja.  

(3) Natječaj treba najmanje sadržavati: 

- naziv i sjedište Škole, 

- mjesto rada  
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- tjedno radno vrijeme i vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu, 

- opće i posebne uvjete za radno mjesto za koje se raspisuje natječaj 

- naznaku priloga/dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta za   

radno mjesto za koje je raspisan natječaj (diploma, potvrda o položenom 

DPPO-u, životopis, dokaz o radnom stažu i dr. )  

- obvezu vrednovanja kandidata 

- naznaku da će povjerenstvo donijeti odluku o vremenu, područjima 

vrednovanja i načinu vrednovanja kandidata,  koja će biti objavljena na web 

stranici škole najkasnije pet (5)  dana prije provođenja postupka 

vrednovanja  

- naznaku  web-stranice Škole na kojoj će se objaviti  način, područje 

vrednovanja, vrijeme i mjesto održavanja vrednovanja te rezultati izbora 

- naznaku zapreka za zasnivanje radnog odnosa u Školi  iz članka 106. 

Zakona i naznaku dokaza koji se prilaže (potvrda o nekažnjavanju i/ili 

suglasnost da Škola može pribaviti uvjerenje o podacima iz kaznene 

evidencije 

- napomenu da  kandidat koji se poziva ima pravo prednosti pri zapošljavanju  

na temelju  posebnog zakona obvezan uz prijavu priložiti svu propisanu  

dokumentaciju prema posebnom zakonu 

- naznaku poveznice  na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja     

na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri         

zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog 

rata i njihovih obitelji 

- naznaku da će se kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati samo osoba  

koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu  

- naznaku probnog rada ako se ugovora 

- rok za podnošenje prijava 

- naznaku da se na natječaj mogu javiti osobe oba spola 

- naznaku  o načinu dostavljanja prijave i adresu  Škole na koju se podnose 

prijave s potrebitom dokumentacijom 

- naznaku da u prijavi na natječaj kandidat navede osobne podatke (osobno 

ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-

mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu 

procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje 

- naznaku priloga, tj. dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenost uvjeta za 

radno mjesto za koje je raspisan natječaj, uz naznaku da se isprave prilažu u 

neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata, te sklapanja ugovora o radu, 

kandidat je dužan donijeti izvornike ili ovjerenu presliku  
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- naznaku  u kojem se roku i na koji način  obavještavaju kandidati o 

rezultatima natječaja.  

- Naznaku da se natječajna dokumentacija ne vraća 

- napomenu da kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih 

podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za 

potrebe provedbe natječaja, 

- naznaka da kandidat treba zadovoljavati uvjete u skladu sa Zakonom o 

odgoju i obrazovanju u srednjoj školi i/ili  Zakonu o strukovnom 

obrazovanju  

- naznaku da kandidat treba imati odgovarajuću vrstu obrazovanja  utvrđenoj 

Pravilnikom/strukovnim kurikulom/nastavnim planom i programom  

 

Članak 9. 

 

(1) U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno 

ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-

mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. 

(2) Uz prijavu se prilažu životopis i dokazi o ispunjavanju  uvjeta iz  

natječaja. 

(3) Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge 

navedene u natječaju. 

 

Članak 10. 

 

(1) Prilozi, odnosno isprave koje su kandidati dužni priložiti na natječaj su: 

 

- potpisana prijava za natječaj 

- životopis 

- diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

- dokaz o državljanstvu 

- potvrda o stečenim pedgaoškim kompetencijama s najmanje 55 

ECTS-a (ako iste nisu stečene tijekom redovnog studija)   

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom, 

te da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. 

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s 

naznakom roka izdavanja ne starije od 30 dana 

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 

30 dana  

- drugi dokumenti po odluci ravnatelja zavisno od radnog mjesta za 

koje se raspisuje natječaj 
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(2) Sadržaj natječaja kao i prilozi mogu se nadopuniti prema potrebama 

Škole, a u skladu s odredbama zakona i /ili podzakonskih propisa. 

  

Članak 11. 

(1) Kandidat isprave prilaže u neovjerenoj preslici, a  iza izbora kandidat će 

predočiti izvornik ili ovjerenu presliku.  

(2) Ako kandidat  prije stupanja na rad  Školi ne dostavi izvornu ili ovjerenu 

dokumentaciju, smatrat će se da je odustao od zasnivanja radnog odnosa.  

 

 

Članak 12. 

 

(1) Natječaj se može poništiti samo prije isteka natječajnog roka i ako je 

objavljen suprotno zakonskim i/ili podzakonskim propisima. 

(2) Nakon isteka roka, ako je natječaj objavljen sukladno zakonskim i/ili 

podzakonskim propisima, može se donijeti samo odluka o neizboru 

kandidata. 

(3) Odluku o poništenju natječaja, kao i odluku o neizboru kandidata donosi 

ravnatelj Škole. 

(4) Odluka o poništenju natječaja objavljuje se na mrežnoj stranici i oglasnoj 

ploči Škole, te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje. 

 

Članak 13. 

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu,  ne smatra se 

kandidatom u postupku natječaja. Škola ne  obavješćuje  ovu osobu  o razlozima 

zašto se ne smatra kandidatom natječaja, ali je Povjerenstvo dužno  razloge 

navesti u izvješću.  

 

Članak 14. 

 

Obveza vrednovanja kandidata koje šalje Ured državne uprave po natječaju 

odnosi se na kandidate kojima  je ugovor o radu na neodređeno vrijeme otkazan 

zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga i koji se nalaze  u 

evidenciji Ureda državne uprave.  
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     Članak 15. 

 

(1) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na 

kandidate koje je uputio nadležni Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj 

županiji, a kojima je prethodni ugovor o radu na neodređeno vrijeme 

otkazan zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga. 

(2) Ukoliko je od strane nadležnog Ureda državne uprave u Šibensko-kninskoj 

županiji upućen samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se 

provesti postupak procjene i vrednovanja kandidata. 

(3) Kandidat/i upućeni od strane nadležnog Ureda državne uprave u Šibensko-

kninskoj županiji dužni su Školi prije postupka provjere dostaviti:  

- diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 

- potvrda o stečenim pedgaoškim kompetencijama s najmanje 55 ECTS-a 

(ako iste nisu stečene tijekom redovnog studija)  i ako su potrebne za radno 

mjesto 

- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom, te da se 

protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o 

odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s naznakom roka 

izdavanja ne starije  od 30 dana 

- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj 

evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana 

Članak 16. 

 

(1) Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj i kandidata 

koje je u Školu uputio Ured (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje 

odlukom ravnatelj Škole.  

(2) Povjerenstvo ima 3 (tri) člana. 

(3) Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje ravnatelj iz reda radnika 

Škole.  

(4) Ravnatelj imenuje predsjednika Povjerenstva.  

 

(5) Član Povjerenstva ne može biti: 

- ravnatelj 

- član Školskog odbora 

- osoba kojoj je kandidat s liste kandidata član uže obitelji. 

  

(6) Članom uže obitelji smatraju se supružnici člana Povjerenstva, braća i 

sestre člana Povjerenstva i njihova djeca i supružnici, roditelji ili 

posvojitelji člana Povjerenstva i njihova braća i sestre i njihovi supružnici 

i djeca, djeca člana Povjerenstva i njihovi supružnici, unučad člana 

Povjerenstva i njihovi supružnici i njihova djeca, pastorčad i posvojenici 

člana Povjerenstva i njihova djeca i supružnici njihove djece, djeca 

povjerena na čuvanje i odgoj članu Povjerenstva i djeca na skrbi izvan 



Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja 2019 7 
 

vlastite obitelji, očuh i maćeha člana Povjerenstva i osoba koju je radnik 

dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj 

zajednici.  

(7) Ako se  natječaj raspisuje za više radnih mjesta za koja su potrebne različita 

znanja i vještine, ravnatelj može  imenovati više povjerenstava  najkasnije 

do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj ili može imenovati jedno 

povjerenstvo za cijeli natječaj ili cijelu školsku godinu.  

(8) Ravnatelj  vrši neposredni nadzor nad radom Povjerenstva. 

 

Članak 17. 

 

(1) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

 utvrđuje je li kandidat dostavio pravodobnu i potpunu prijavu sa svim 

prilozima odnosno ispravama navedenim u natječaju 

 utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete natječaja 

 utvrđuje poziva li se i ostvaruje li kandidat pravo prednosti pri 

zapošljavanju prema posebnom zakonu 

 utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne 

uvjete te poziva kandidate na procjenu odnosno testiranje 

 utvrđuje sadržaj testiranja (područje provjere, pravne i druge izvore za 

pripremu kandidata za testiranje) 

 objavljuje na web stranici Škole područje provjere za pripremu kandidata 

za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja 

 provodi testiranje,  razgovor  s kandidatima i praktičnu provjeru znanja  

 utvrđuje identitet kandidata prije testiranja na temelju javne isprave 

(osobne iskaznice) 

 objavljuje na mrežnoj stranici Škole poziv kandidatima na razgovor 

 utvrđuje rang listu kandidata na temelju rezultata provedenog testiranja i 

razgovora 

 ravnatelju dostavlja zapisnik  o provedenom postupku i rang listu kandidata  

 obavlja ostale poslove u skladu s Pravilnikom   

 

(2) Predsjednik Povjerenstva saziva sjednice Povjerenstva i rukovodi radom 

Povjerenstva. 

(3) O radu Povjerenstva i provođenju testiranja sastavlja se zapisnik  kojeg 

potpisuju svi članovi Povjerenstva. 

(4) Ravnatelj kao poslovodni i stručni voditelj školske ustanove, te osoba 

odgovorna za zakonitost rada i stručni rad školske ustanove, ima pravo 

uvida u prijave, te priloge kandidata prijavljenih na natječaj. 
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(5) Tajnik Škole u slučaju potrebe pruža pomoć u radu Povjerenstva na način 

da priprema dokumentaciju za rad Povjerenstva, te ukoliko je to potrebno, 

pruža stručnu pomoć članovima Povjerenstva prilikom utvrđivanja 

ispunjenosti uvjeta za određeno radno mjesto i valjanosti priložene 

dokumentacije, ali nije član Povjerenstva i ne sudjeluje u procjeni i 

vrednovanju kandidata. 

 

     

                                                      Članak 18. 

 

Škola je obvezna kandidatu koji je osoba s invaliditetom prilikom provedbe 

intervjua  osigurati odgovarajuću  razumnu prilagodbu ako je kandidat u prijavi 

na natječaj naveo potrebu za odgovarajućom prilagodbom. 

 

 

Članak 19. 

(1) Povjerenstvo utvrđuje način, vrijeme i mjesto održavanja  vrednovanja , 

područja provjere i izvore za pripremu  te iste objavljuje na web 

stranicama  Škole  

(2) Rok za objavu  je najmanje pet dana prije dana određenog za  

vrednovanje.  

                                                          

Članak 20.  

 

Kandidat koji nije pristupio  vrednovanju ne smatra se kandidatom. 

 

Članak 21. 

 

(1) Ovisno o potrebama radnog mjesta za koje se natječaj raspisuje, provodi 

se jedan ili više selekcijskih postupaka odnosno načina vrednovanja:  

- pisana provjera sposobnosti, motivacije i vještina (testiranje);  

- praktična provjera sposobnosti, motivacije i vještina;  

- razgovor/intervju  s kandidatima.  

(2)  Odluku o načinu vrednovanja donosi Povjerenstvo na prijedlog ravnatelja 

u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog 

odnosa te drugim okolnostima.  

(3) Ako se provjera kandidata sastoji od više dijelova provjera se vrši 

slijedećim redoslijedom:  

- pisana provjera znanja, sposobnosti, motivacije i vještina (testiranje);  
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- praktična provjera znanja, sposobnosti, motivacije i vještina;  

- razgovor/intervju  s kandidatima.  

 

(4) Kandidati koji ostvare više od  50% bodova prelaze na sljedeću razinu 

provjere kandidata.   

(5) Ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne 

mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.  

 

Članak 22. 

 

Svi kandidati koji  pristupaju vrednovanju dužni su sa sobom imati odgovarajuću 

važeću  identifikacijsku ispravu  (važeću osobnu iskaznicu, putovnicu ili vozačku 

dozvolu). 

  

Članak 23. 

 

(1) Povjerenstvo utvrđuje područja provjere i izvore za pripremu kandidata za 

vrednovanje.  

(2) Pisanu provjeru/test  kao  i zadatke za  praktičnu provjeru znanja sastavlja  

i  vrednuje povjerenstvo.  

(3) Uz svako pitanje i/ili praktičan zadatak mora biti iskazan broj bodova 

kojim se vrednuje ispravan rezultat. 

(4) Pri pismenom testiranju odnosno nakon odrađenog praktičnog zadatka 

članovi Povjerenstva ispravljaju testove i vrednuju kandidate prema broju 

bodova u pravilu isti dan nakon testiranja, a ako to nije moguće testovi se 

pohranjuju u zatvorenu omotnicu na zaštićeno mjesto u Školi. Pri otvaranju 

omotnice moraju biti nazočni svi članovi Povjerenstva. 

 

 

Članak  24. 

(1) Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri ukoliko je ostvario 

više od 50 % (pedeset posto) bodova od ukupnog broja bodova svih članova 

Povjerenstva koje je moguće ostvariti na pisanoj provjeri. 

(2) Kandidat koji ne zadovolji na pisanoj provjeri ne ostvaruje pravo na pristup 

razgovoru s kandidatom i više se ne smatra kandidatom na natječaju. 

(3) Popis kandidata koji su zadovoljili na pisanoj provjeri i poziv kandidatima 

na intervju/razgovor, Povjerenstvo objavljuje na web stranici Škole u 

skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka. 
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Članak  25. 

 

(1) Kandidat koji je pristupio pisanoj provjeri ima pravo uvida u svoju pisanu 

provjeru/test  i podnošenje prigovora Povjerenstvu na način bodovanja u 

roku od 5 (pet) dana od dana objave rezultata pisane provjere, a sam uvid u 

pisanu provjeru vrši se u tajništvu Škole. 

(2) Ukoliko je kandidat podnio prigovor na način bodovanja svoje pisane 

provjere, Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor i kandidatu dostaviti 

obrazloženi odgovor prije početka razgovora s kandidatima. Na obrazloženi 

odgovor Povjerenstva kandidat nema pravo prigovora. 

 

Članak 26. 

 

(1) Provjera kandidata kroz  intervju ( razgovor ) s kandidatom vrednuje se 

bodovima.  

(2) Povjerenstvo u razgovoru s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, 

interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.  

(3) Povjerenstvo u pravilu svakom kandidatu postavlja ista pitanja.  

(4) Intervju ne može trajati duže od 30 minuta po kandidatu.  

 

(5) Intervju može biti prisutan ravnatelj bez prava postavljanja pitanja te 

vrednovanja rezultata razgovora bodovima. 

                                 

Članak  27. 

 

(1) Svaki član Povjerenstva vrednuje rezultat razgovora/intervjua   bodovima 

od 0 do 10 bodova. 

(2) Povjerenstvo zbraja broj bodova za svakog kandidata  i utvrđuje rang 

listu.  

(3) Smatra se da je kandidat zadovoljio na razgovoru ukoliko je ostvario više 

od 50 % (pedeset posto) bodova od ukupnog broja bodova svih članova 

Povjerenstva koje je moguće ostvariti na razgovoru. 

(4) Kandidat koji nije zadovoljio na razgovoru ne smatra se više kandidatom 

na natječaju i ne ulazi u rang listu. 

  

Članak 28. 

Članovi povjerenstva ne smiju postavljati pitanja vezana za osobni život 

kandidata, vjeroispovijest, etničko podrijetlo, političko stajalište,  zdravlje,  
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seksualnu orijentaciju ili bilo koja pitanja kojima bi se diskriminirao  ili stavio  u 

manje vrijedan položaj pojedini kandidat.  

                

Članak 29. 

 

(1) Povjerenstvo izrađuje zapisnik  o provedenom postupku u kojem se 

navodi koji kandidati zadovoljavaju, a koji ne zadovoljavaju uvjete 

natječaja, imaju  poseban status  i sl. koji kandidati nisu pristupli 

testiranju, koji kandidati su pozvani na razgovor, i sl.,  rang- listu, koju 

potpisuje svaki član Povjerenstva. 

(2) Uz zapisnik  se prilaže rang-lista kandidata.  

 

Članak 30. 

Ravnatelj će nakon odabira kandidata zatražiti suglasnost Školskog odbora. 

Nakon dobivene suglasnosti ravnatelj s odabranim kandidatom  sklapa ugovor o 

radu. 

Članak 31 

. 

U slučaju da Školski odbor uskrati suglasnost za zasnivanje radnog odnosa s 

izabranim kandidatom, ravnatelj može predložiti  drugog  kandidata s rang- liste 

ili donijeti odluku o neizboru i ponoviti natječaj.  

 

Članak 32. 

U slučaju da kandidat nije dostavio izvornu dokumentaciju,  da je odustao od 

sklapanja ugovora o radu i dr., ravnatelj može Školskom odboru predložiti 

sklapanje ugovora o radu s drugim kandidatom ili donijeti odluku o neizboru i 

ponoviti natječaj.  

 

Članak 33.  

 

(1) Sve kandidate izvješćuje se u skladu s odredbama Temeljnog kolektivnog 

ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, na isti način i u 

istom roku koji je naveden u natječaju. 

(2) Svim kandidatima mora biti dostupan odnosno dostavljen isti tekst 

obavijesti o rezultatima natječaja. 

(3) Kandidate se u pravilu izvješćuje putem mrežnih stranica Škole što se 

navodi u natječaju. 
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(4) Iznimno od stavka 1.-3. ovoga članka ako se na natječaj prijavi kandidat ili 

kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema 

posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o 

rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se 

kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema 

posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom 

pošiljkom s povratnicom. 

 

Članak 34. 

 

(1) Kandidati imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i rezultate 

procjene odnosno testiranja te vrednovanja izabranog kandidata s kojim je 

sklopljen ugovor o radu u skladu s propisima koji reguliraju područje 

zaštite osobnih podataka. 

(2) Uvid u cjelokupnu natječajnu dokumentaciju i rezultate procjene odnosno 

testiranja te vrednovanja imaju nadležna upravna i nadzorna tijela te sud. 

 

 

Članak 35. 

Odredbe Pravilnika kojeg donosi ministar na temelju članaka 107. stavka 8. 

Zakona, a koje bi se odnosile na neko od područja propisanih ovim Pravilnikom 

neposredno će se primijeniti, do usklađenja ovoga Pravilnika.  

 

 

Članak 36.  

Ovaj Pravilnik može se mijenjati i dopunjavati samo prema postupku i na način 

na koji je i donesen.   

 

Članak 37. 

 

Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Školski odbor.  

 

Članak 38. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči 

Škole, a nakon što Škola  dobije suglasnost nadležnog Ureda državne uprave.  
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KLASA:_003-05/19-01/4 

URBROJ: 2182/1-12/2-8-19-1 

U Šibeniku,  29. svibnja 2019. 

                                            

                                                                    Predsjednica školskog odbora: 

                                                                        Gorana Radić Jelovčić, prof.  

 

 

Na ovaj Pravilnik suglasnost je dao Ured državne uprave u šibensko-kninskoj 

županiji KLASA: _602-03/19-01/43;   URBROJ: 2182-05/1-19-02    od 

_31.svibnja 2019. godine.  

 

 

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Škole i mrežnoj stranici Škole 

dana_5. lipnja   2019. i stupa na snagu _  13.  lipnja 2019.  

 

                                                                            Ravnatelj 

                                                                        Aleksandra Acalin, dipl. inž.         


