
Grad Krk,  

Dječji vrtić “Katarina Frankopan”  

Smokvik 7,  

51 500 Krk  

KLASA: 112-07/23-01/4 

URBROJ: 2142-1-16-01-23-1 

 Krk, 22. ožujka 2023. 

 

 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 22. ožujka 2023. godine 

donijelo je: 

 OBAVIJEST 

 o odabiru/ne odabiru kandidata za radna mjesta 

• 5 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme  

• 1 rehabilitator - odgojitelj/ica (logoped) na neodređeno puno radno vrijeme 

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

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

 

I. 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Ustanove i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 

dana 08. ožujka 2023. i trajao je do 15. ožujka 2023. godine. 

 

II.  

Upravno vijeće je na sjednici dana 22. ožujka 2023. godine donijelo odluku: 

Za radno mjesto 5 odgojitelja/ica na određeno puno radno vrijeme primljene su; Snježana Šudić, Kristina 

Bruketa Brozić, Kristina Mesnik, Romina Fantov Hrelja i Mladena Grabovčić. 

 

Za radno mjesto rehabilitator-odgojitelj/ica (logoped) nije bilo kandidata koji udovoljavaju uvjetima. 

Za radno mjesto 1 stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 

sati tjedno nije bilo prijavljenih kandidata. 

Za radno mjesto 1 domara na neodređeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno nije bilo kandidata koji 

udovoljavaju uvjetima natječaja. 

 

Obzirom da su natječajem primljene Snježana Šudić i Mladena Grabovčić, ostala su upražnjena radna 

mjesta Marije Kostelac i Veronike Ivanović za koje je potrebno raspisati natječaj. 

 

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

natječaja za: 

• 2 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme 

• 1 rehabilitatora-odgojitelj/icu (logoped) na neodređeno puno radno vrijeme 

• 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 

 

 

 

 

 


