
OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA 

KNIN 

Kneza Ivaniša Nelipića 2 

22 300 Knin 

 

Klasa: 602-02/19-03/209 

Urbroj: 2182/1-12/1-2/01-19-1 

Knin,  14. studenoga 2019. 

 

 Na temelju članka 24. stavka 4. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i 

namještenike u javnim službama ( NN 128/17. ) i članka 21. Pravilnika o zapošljavanju u 

Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana, Knin, Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Knin, daje 

slijedeću 

 

     OBAVIJEST 

o izboru kandidata na radna mjesta po natječaju objavljenom 17. listopada 2019. godine 

kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Škole 

 

   

 

1. Na radno mjesto UČITELJA ENGLESKOG JEZIKA ( M/Ž ) 

 1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 25 sati tjednog 

radnog vremena,  nakon prethodne suglasnosti Školskog odbora od 13.11. 2019., 

ravnateljica škole izabrala je kandidatkinju KRISTINU KALAT, VSS, magistra 

edukacije engleskog jezika i književnosti. 

 

2. Na radno mjesto UČITELJA FIZIKE ( M/Ž )  

1 (slovima: jedan ) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjednog 

radnog vremena, nakon prethodne suglasnosti Školskog odbora od 13.11. 2019., 

ravnateljica škole izabrala je kandidatkinju ZRINKU ŠIRINIĆ, VSS, inženjer 

elektrotehnike, ali na određeno vrijeme do pet mjeseci. 

 

3. Na radno mjesto UČITELJA SRPSKOG JEZIKA I KULTURE ( M/Ž ) 

1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme, 11 sati tjednog 

radnog vremena), nakon prethodne suglasnosti Školskog odbora od 13.11. 2019., 

ravnateljica škole izabrala je kandidatkinju MAJU BAJAT, VSS, magistra edukacije 

povijesti i magistru edukacije povijesti umjetnosti, ali na određeno vrijeme do pet mjeseci. 

 

4. Za radno mjesto UČITELJA EDUKATORA REHABILITATORA ZA RAD U 

POSEBNOM ODJELU ( M/Ž ) 
1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme,  

nije izvršen prijem jer kandidati nisu dostavili traženu natječajnu dokumentaciju. 

 

5. Na radno mjesto UČITELJA MATEMATIKE ( M/Ž )  

1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno, puno radno vrijeme, nakon prethodne 

suglasnosti Školskog odbora od 13.11. 2019., ravnateljica škole izabrala je kandidata 

FRANU ĆAĆIĆA, VŠS, sveučilišni prvostupnik edukacije matematike. 

 

6. Na radno mjesto UČITELJA INFORMATIKE ( M/Ž ) 



1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica, na određeno, puno radno vrijeme (do povratka djelatnice 

s neplaćenog dopusta), nakon prethodne suglasnosti Školskog odbora od 13.11. 2019., 

ravnateljica škole izabrala je kandidatkinju ANTEU GORETA, VSS, magistra primarnog 

obrazovanja (Modul Informatike). 

 

7. Na radno mjesto KUHAR-A/ICA ( M/Ž )  

1 (slovima: jedan) izvršitelj/ica, na neodređeno puno radno vrijeme, nakon prethodne 

suglasnosti Školskog odbora od 13.11. 2019., ravnateljica škole izabrala je kandidatkinju 

NATAŠU ŠTRBAC, KV, kuhar. 

 

 

Sukladno članku 21. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi dr. Franje Tuđmana, Knin, 

objavom  rezultata natječaja na web stranici Škole, smatra se da su svi kandidati obaviješteni o 

rezultatima natječaja. 

 

 

 

 

 

 

 

       RAVNATELJICA ŠKOLE: 

       ______________________  

            Marija Mijač, prof. 


