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REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA  ŽUPANIJA 

OŠ  STJEPANA RADIĆA BIBINJE 

 
KLASA : 602-01/17-01-422 

URBROJ : 2198-1-40-17-01 

U Bibinjama , 29. rujna 2017. godine.  

   
 
      Temeljem  članka 114. Zakona  o odgoju  i obrazovanju u osnovnoj  i srednjoj školi    
       ( NN br.87/08; 86/09,92/10,105/10-ispr.,90/11,16/12 ,86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ), 

       a uz prethodnu suglasnost Školskog odbora  ravnateljica OŠ Stjepana Radića Bibinje 

       donosi : 

 

                                       O  D  L  U  K  U       

                                               
        O SKLAPANJU UGOVORA  O  RADU  S  KANDIDATIMA  IZ  NATJEČAJA 

    
1. Za radno mjesto  učitelja ČEŠKOG JEZIKA  na  određeno  nepuno  radno vrijeme ( 6 sati )            

tjedno ( 1,2 sata dnevno )  od  2.10.2017.godine  sklopiti  će se ugovor  gospođom  Kristynom  

Rygolovom , prof. hrvatskog jezika i književnosti , a najduže pet mjeseci. 

       

 2.  Za  radno mjesto  učitelja  SLOVAČKOG  JEZIKA  na  određeno  nepuno  radno vrijeme ( 6  

sati )  tjedno ( 1,2 sata dnevno )  od  2.10 . 2017.godine   sklopiti  će  se  ugovor  s  gospođom 

Valentinom Bungur iz Pakoštana , apsolventicom  Slovačkog jezika, a najduže pet mjeseci. 

 

 3. Za radno mjesto učitelja POVIJESTI  na neodređeno nepuno radno vrijeme 11 sati 

 tjedno ( 2,2 sata dnevno ) sklopiti će se ugovor s gospođom Anom Frleta , prof. 

 povijesti iz Bibinja. s datumom  od 2.10.2017.godine. 

 

4.  Za radno mjesto UČITELJA  RAZREDNE   NASTAVE   na određeno puno radno vrijeme      

(  zamjena za porodni dopust  ) sklopiti će se ugovor s gđom: Martom Šindija ,Mag. 

primarnog obrazovanja iz Bibinja , od  2.10.2017., do povratka odsutne djelatnice 

s  porodnog dopusta. 

 

 
              OBRAZLOŽENJE 

 

      Na natječaj objavljen na stranicama Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje ,web stranici škole 

      i oglasnoj ploči škole 15.9. 2017  za radno mjesto učitelja  Češkog  jezika  na neodređeno  

      nepuno radno vrijeme 6 sati tjedno  kao i za učitelja Slovačkog jezika  ista  satnica  na  

      neodređeno vrijeme javile su se samo po jedna kandidatkinja . Za učitelja povijesti 11 sati 

      tjedno javilo se  devet kandidata. Za radno mjesto učitelja razredne nastave ( zamjena za  

      porodni dopust ) puno radno vrijeme  javilo se  osamnaest  kandidata. 

      

      ZA  ČEŠKI JEZIK   

1. KRISTYNA  RYGOLOVA , prof. hrvatskog jezika i književnosti s privremenim 
 boravištem u RH.  Na adresi :  Put Pudarice 13 K  , 23000  Zadar. 
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      ZA SLOVAČKI  JEZIK 

1. VALENTINA   BUNGUR , apsolventica slovačkog jezika iz Pakoštana. 

 

Kako niti jedna  kandidatkinja nije stručna za predavanje češkog jezika odnosno 

slovačkog  jezika  nakon razmatranja  donijela sam odluku kako stoji u dispozitivu , s 

time da gđa. Kristyna Rygolova mora nostrificirati svoje dokumente u što kraćem 

vremenu. 

 

      ZA  POVIJEST 

   

      1. Danijel  Jurković, mag.povijesti  i mag.edukacije povijesti  iz Velike Gorice. 

      2. Latica Škubonja, prof.povijesti ,latinskog jezika i rimske književnosti – Šibenik. 

      3. Ana Frleta, prof. povijesti i pedagogije iz Bibinja. 

      4. Bašić Ana , prof. povijesti i pedagogije iz Zadra. 

      5. Jure Popović, prof. povijesti  i  dipl. arheolog iz Zadra. 

      6. Marko Malbaša , mag. povijesti  iz Zadra. 

      7. Mateo  Ćurčija , mag. povijesti iz Zadra. 

      8. Dejan  Seretinek , mag. povijesti iz Zadra. 

      9. Ana Marija Niseteo, dipl.uč.razredne nastave s modulom iz povijesti  iz Zadra. 

 

     

      Nakon razmatranja svih zamolbi  donijela sam odluku kako stoji u dispozitivu. 

 

 

      ZA  RAZREDNU NASTAVU 

 

      1. Marina Šegota , mag. primarnog  obrazovanja iz Zadra. 

      2. Sanja Županović, mag. primarnog obrazovanja iz Debeljaka. 

      3. Andreja Raspović , mag. primarnog obrazovanja iz Debeljaka. 

      4. Josipa Nimac, dipl.učitelj razredne nastave iz Stankovaca. 

      5. Marta Šindija, mag. primarnog obrazovanja iz Bibinja. 

      6. Vladimir  Gundić , mag. primarnog obrazovanja iz  Zadra. 

      7. Šime Škara , mag. primarnog obrazovanja iz Zadra. 

      8. Martina  Dubravica , mag. primarnog obrazovanja iz Stankovaca 

      9. Adrijana Ivanković, mag. primarnog obrazovanja – Turanovac, 33406 Lukač  

     10. Kristina  Alvir , mag. primarnog obrazovanja iz Zemunika Donjeg. 

     11. Iva Mitrović, mag. primarnog obrazovanja iz Sikova. 

     12. Lidija Anić, mag. primarnog obrazovanja iz Zadra. 

     13. Ines  Jakovčević, mag. primarnog obrazovanja iz Grba. 

     14. Marija  Miočić , mag. primarnog obrazovanja  iz Zadra. 

     15. Marina Brzoja , dipl.učitelj razredne nastave  iz Zadra. 

     16. Ivana Kereš, mag. primarnog obrazovanja  iz Sutomišćice. 

     17. Ana Radić, nastavnik razredne  nastave iz Zadra. 

     18. Adriana  Zubčić, mag. primarnog obrazovanja iz Pridrage. 

    

     Nakon razmatranja svih zamolbi  donijela sam odluku kako stoji u dispozitivu. 
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            OVA  ODLUKA  STUPA  NA  SNAGU  DANOM  DONOŠENJA 

               

.     O OVOJ ODLUCI  KANDIDATI IZ NATJEČAJA  BITI ĆE OBAVIJEŠTENI 

            PREKO WEB STRANICE ŠKOLE. 

 

  

 

 

 

                                                                                                    RAVNATELJICA 

 

                                                                                              _____________________ 

                                                                                                   (   Mirka  Sikirić   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

DOSTAVITI :                                                                           

                                                                                                     

1. Oglasna  ploča škole                                                                                         

2. Web stranica škole    

3. Pismohrana                                                                                                                                   


