
Grad Krk, 

Dječji vrtić “Katarina Frankopan” 

Smokvik 7 

KLASA: 112-07/22-01/1 

URBROJ: 2142-1-16-01-22-1 

Krk, 17.03.2022. 

 

 

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 17.03.2022. 

godine donijelo je 

  

 

OBAVIJEST 

    o odabiru kandidata za radna mjesta 

 

 

  

Odgojitelj/ica  

• 3 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme 

Rehabilitator-odgojitelj/ica (fizioterapeut) –novootvoreno radno mjesto 

• 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 

Spremač/ica 
• 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme  

 

      I. 

 

Natječaj je raspisan dana 11.01.2022. godine na mrežnoj stranici predškolske ustanove Grad 

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

 

      II. 

 

Na radno mjesto 3. odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme primljene su: Dunja 

Spicijarić Petrovski, Mia Tomljenović i Manuela Fabac koje u cijelosti ispunjavaju uvjete 

natječaja. 

 

      III. 

 

Za radno mjesto 1 rehabilitator-odgojitelj/ica (fizioterapeut) na neodređeno puno radno vrijeme 

primljena je Sanja Perić koja u cijelosti ispunjavaju uvjete natječaja. 

. 

 

      IV. 

Za radno mjesto 1 spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme primljena je Mirela 

Karamujić koja u cijelosti ispunjavaju uvjete natječaja. 

 

 

 

 



      V. 

 

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

“Katarina Frankopan”. 

 

      VI. 

 

Osim objave na mrežnoj stranici vrtića, svi kandidati će primiti Obavijest o odabiru kandidata  

preporučenom poštom s povratnicom. 

 

 

      VII. 

 

Kandidat ima pravo prigovora ravnatelju. 

 

Kandidat/osoba koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanu a kojoj nije dana prednost 

pri zapošljavanju , temeljem čl. 102. (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) Zakona o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, može podnijeti zahtjev 

nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti ili u 

roku od 30 dana od saznanja o sklapanju ugovora o radu s izabranim kandidatom, a najkasnije 

u roku od šest mjeseci od sklapanja ugovora o radu s drugim kandidatom. 

 

 

 

   

        Predsjednica Upravnog vijeća 

         Petra Kraljić 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Mrežna stranica 

2. Pismohrana 
 


