
Na temelju članka 50. Zakona o policijskim službenicima Kantona Središnja Bosna 
("Službene novine Kantona Središnja Bosna", broj 12/06, 1/08 i 12/09), na prijedlog 
policijskog komesara, ministar unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna donosi 

 

P R A V I L N I K  
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, NAČINU I 

RASPOREDU TESTIRANJA U PROCESU ZAPOŠLJAVANJA 
POLICIJSKIH SLUŽBENIKA 

 
Članak 1. 

 
U Pravilniku o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja u procesu zapošljavanja  

policijskih službenika ("Službene novine Kantona Središnja Bosna", broj 11/13) članak 2. 
mijenja se i glasi: 

“Članak 2. 
(Prijava na natječaj) 

 
(1) Pravo pristupa testiranju imaju kandidati koji su se prijavili na javni natječaj na 

upražnjena radna mjesta, te ispunjavaju opće uvjete propisane Zakonom o policijskim 
službenicima Kantona Središnja Bosna (u daljnjem tekstu Zakon), i posebne uvjete propisane 
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova, i koji su podnijeli svu 
traženu dokumentaciju. 

(2) Svim kandidatima koji pristupaju testiranju, a s ciljem zaštite osobnih podataka, 
sukladno sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, dodjeljuje se identifikacijski broj u obliku 
četverocifrenog broja, na temelju kojeg će se kandidati evidentirati. 

(3) Identifikacijski broj za svakoga kandidata ponaosob utvrđuje Povjerenstvo za izbor 
iz članka 11. Pravilnika, uz obvezu da isti osiguraju najveći stupanj tajnosti. Identifikacijski broj 
se dodjeljuje prije prvog testiranja, o ćemu Povjerenstvo u zatvorenoj koverti, kandidatu izdaje 
dokaz o dodjeli broja, a kandidat svojim potpisom potvrđuje da je preuzeo  broj pod kojim će 
se voditi u evidenciji. 

(4) Tokom procesa testiranja kandidata članovi Povjerenstva će se koristiti 
identifikacijskim brojevima iz stavka (2) ovoga članka. 

 
Članak 3. 

 
U članku 5. stavak (4) mijenja se i glasi: 

          (4) Na prvu stranu testa i na svaki list testa u donjem desnom kutu kandat će unijeti 
svoj identifikacijski broj. 

 
Članak 4. 

 
Ovaj Pravilnik stupa na danom potpisivanja, a objavit će se u "Službenim novinama 

Kantona Središnja Bosna". 
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