
Grad Krk,  

Dječji vrtić “Katarina Frankopan”  

Smokvik 7,  

51 500 Krk  

KLASA: 112-07/22-01/11 

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

 Krk, 27. prosinca 2022. 

 

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

57/22), i čl. 47. Statuta predškolske ustanove, Grad Krk, Dječji vrtić “Katarina Frankopan” te nakon 

provedenog javnog natječaja, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na sjednici dana 27.prosinca 2022. godine 

donijelo je, 

 OBAVIJEST 

 o odabiru / neodabiru kandidata za radna mjesta 

• 4 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme  

• 1 stručnjak zaštite na radu I. stupnja- na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno  

• 1 defektolog-odgojitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme 

• 1 domar na neodređeno nepuno radno vrijeme-20 sati tjedno 

• 1 spremač/ica na neodređeno puno radno vrijeme 

 

I. 

Natječaj je raspisan dana 28. studenog 2022. godine na mrežnoj stranici predškolske ustanove Grad Krk, 

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

 

II. 

Upravno vijeće je na sjednici dana 27. prosinca 2022. godine donijelo odluku da se za radna 

mjesta 4 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme prime: Matea Radoš, Marina Kirinčić, Dunja 

Spicijarić Petrovski i Klara Bogović Erdogdu. 

Za 1 defektologa-odgojitelja na neodređeno puno radno vrijeme primljena je Kristina Šabalja. 

Za 1 spremača/icu na neodređeno puno radno vrijeme primljena je Mirna Mrzljak. 

Za radna mjesta; 1 stručnjak/inja zaštite na radu I. stupnja na neodređeno nepuno radno vrijeme i 1 

domar na neodređeno nepuno radno vrijeme donesena je odluka o ne odabiru kandidata. 

Sukladno gore navedenom Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o ponovnom raspisivanju 

natječaja za: 

• 1 stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja- na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati 

tjedno  

• 1 domar na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno 

 



III. 

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

Frankopan”.  

IV. 

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

V. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća  

Tamara Žic  

 

 

 

Dostaviti:  

1. Mrežna stranica  

2. Pismohrana 


