
REPUBLIKA HRVATSKA  

ZADARSKA  ŽUPANIJA 

OŠ  STJEPANA RADIĆA BIBINJE 

 
KLASA : 602-01/17-01- 45 

URBROJ : 2198-1-40-17-01 

U Bibinjama , 6. veljače 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-ispravak,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  KANDIDATOM  IZ  NATJEČAJA 

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

sati )  tjedno ( 1,2 sata dnevno )  od  9.2. 2017.godine   sklopiti  će  se  ugovor  s  gospođom 

Valentinom Bungur iz Pakoštana , apsolventicom  Slovačkog jezika, a najduže do 20.6.2017.g 

     

      2. Za radno mjesto učitelja GLAZBENE KULTURE na određeno nepuno radno vrijeme 

      ( 14 sati )  tjedno ( 2,8 sati dnevno )  kao zamjenu za djelatnicu na porodnom dopustu  

      od 9.2.2017.godine.,a najduže do 20.6.2017.godine., sklopiti će se ugovor  s gđom.  
       Duškom Lisica iz Bibinja , magistrom   religijskih  znanosti - SSS crkvena glazba. 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

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

      i oglasnoj ploči škole  21.1.2017  za radno mjesto učitelja Slovačkog jezika na neodređeno 

      nepuno radno vrijeme ( 6 sati ) tjedno , kao i za učitelja glazbene kulture na određeno vrijeme 

      ( 14 sati ) tjedno do povratka odsutne djelatnice s porodnog dopusta javili su se kandidati : 

 

 

     SLOVAČKI   JEZIK 

     

     1.   Valentina Bungur iz Pakoštana,  apsolventica Slovačkog jezika 

     

     GLAZBENA KULTURA 

 

1. Marta Škunca  i z Zadra,   prof. pedagogije 

 

2. Martina Rančić iz Privlake , mag. primarnog obrazovanja 

 

3. Duška Lisica iz Bibinja, magistar religijskih znanosti – SSS - crkvena glazba. 

 

 

 



 

 

     Nakon razmatranja  donijela sam odluku kako stoji u dispozitivu 

 

     -  OVA  ODLUKA  STUPA  NA  SNAGU  DANOM  DONOŠENJA 

     -  Zadužuje se tajnik škole da obavijesti izabranog  kandidata po natječaju. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

DOSTAVITI :                                                                            RAVNATELJICA 

                                                                                                     

1. Oglasna  ploča škole                                                             __________________                                 

2. Pismohrana ovdje                                                                    (  Mirka Sikirić  ) 


