
 
OSNOVNA  ŠKOLA 
DON LOVRE KATIĆA  
KLASA: 112-01/21-01/14 
URBROJ: 2180/01-09-01-21-3 
Solin, 05. studenog 2021 
 
Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
(„Narodne novine“, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,  
94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 16. Pravilnika o postupku 
zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Pravilnika o izmjenama 
Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, na 
prijedlog ravnateljice, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) donosi  

ODLUKU 
o načinu procjene odnosno testiranja kandidata prijavljenih na natječaj 

 
I. 

Za natječaj objavljen dana 27. listopada 2021. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči osnovne škole don 
Lovre Katića, za radno mjesto spremačica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno 
vrijeme - 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena, utvrđuje se sljedeći način procjene, 
odnosno testiranja kandidata: 
 

- razgovor (intervju) 
II. 

Razgovor (intervju) određuje se za sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu 
prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja.  
Razgovor s kandidatima održat će se u četvrtak, 11. studenog 2021. godine s početkom u 
12:15 sati u prostorijama Osnovne škole don Lovre Katića. 
Svim kandidatima koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno 
ispravama i koji ispunjavaju uvjete natječaja, dostavit će poziv za razgovor (intervju) putem 
elektroničke pošte na e-mail adresu naznačenu u prijavi na natječaj. Poziv na razgovor 
(intervju) objavit će se na mrežnim stranicama Škole. 
Poveznica na mrežnu stranicu Škole: 
http://os-donlovrekatica-solin.skole.hr/natje_aji 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatra se da je odustao od prijave na natječaj. 
 

III. 
Po dolasku na razgovor (intervju) potrebno je predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu.  
Kroz razgovor (intervju) s kandidatima članovi Povjerenstva će pojedinačno od 0 do 5 bodova 
vrednovati interese, profesionalne ciljeve i motiviranost. 
 

IV. 
Nakon provedenog razgovora (intervjua), Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema 
ukupnom broju ostvarenih bodova i dostavlja ravnateljici pisano izvješće o provedenom 
postupku s priloženom rang listom. 
Na temelju utvrđene rang liste kandidata ravnateljica odlučuje o kandidatu za kojeg će 
zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.  
 

V. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje 
kandidata za zapošljavanje 

 

http://os-donlovrekatica-solin.skole.hr/natje_aji



