
Grad Krk, 

Dječji vrtić “Katarina Frankopan” 

Smokvik 7 

KLASA: 112-01/21-01/5 

URBROJ: 2142/01-16-01-21-1 

Krk, 17.09.2021. 

 

 

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i 

čl. 47. Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” te nakon provedenog 

javnog natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici dana 17.09.2021. godine donijelo je 

 

           ODLUKU 

 

                                                     o odabiru kandidata za radna mjesta;  

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme 

KUHAR/ICA - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme 

KUHAR/ICA -1 izvršitelj/ica  na neodređeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno 

SPREMAČ/ICA-2 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme 

STRUČNJAK ZAŠTITE NA RADU I. STUPNJA -1. izvršitelj/ica na 8 sati mjesečno 

 

      I. 

Natječaj je raspisan dana 29.07.2021. godine na mrežnoj stranici predškolske ustanove Grad Krk, Dječji 

vrtić „Katarina Frankopan“ i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 

      II. 

Na radno mjesto 2. odgojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme primljene su; Dora Valenčić i Mirna 

Matičić, koje u cijelosti ispunjavaju uvjete natječaja. 

 

      III. 

Na radno mjesto 2 kuhara/ice na neodređeno puno radno vrijeme primljene su; Barbara Žic i Dunja Čačić 

koje u cijelosti ispunjavaju uvjete natječaja. 

 

      IV. 

Na radno mjesto 1 kuhara/ice na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno primljena je Tanja 

Crnčić koja u cijelosti ispunjava uvjete natječaja. 

       

      V. 

Na radno mjesto 2. spremača/ice na neodređeno puno radno vrijeme primljene su; Petra Polonijo i 

Martina Hasić koje u cijelosti ispunjavaju uvjete natječaja. 

 

 



      VI. 

Za radno mjesto stručnjaka zaštite na radi I. stupnja- 8 sati mjesečno, donesena je odluka o ne odabiru 

kandidata. 

 

      VII. 

Ova Odluka se objavljuje na mrežnoj stranici predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić 

“Katarina Frankopan”. 

 

 

      VIII. 

Objavom na mrežnoj stranici vrtića smatra se da je izvršena dostava Odluke kandidatima. 

 

 

      IX. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

         Petra Kraljić 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Mrežna stranica 

2. Pismohrana 


