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Krk, 15. veljače 2023. 

 

 

     ZAKLJUČCI  

 

 

4. sjednice Upravnog vijeća predškolske ustanove Grad Krk, Dječji vrtić «Katarina Frankopan»  

 

Sjednica je održana 15. veljače 2023. (srijeda) , s početkom u 14:00 sati. 

 

Sjednici su prisutni: Tamara Žic, predsjednica Upravnog vijeća, Petra Kraljić, članica Upravnog vijeća 

Marija Kovačević, članica Upravnog vijeća, Anamarija Čubranić, članica Upravnog vijeća, Sara 

Linardić, članica Upravnog vijeća, Danijela Crnčić Vidas, članica Upravnog vijeća, Pavica Radić 

voditeljica računovodstva, Arijana Staničić, dipl.iur, tajnica koja ujedno i vodi zapisnik i Irena Žic Orlić, 

ravnateljica Vrtića. 

 

Opravdano izostala Ema Makarun, članica Upravnog vijeća. 

 

Skraćena verzija. 

 

Predsjednica Upravnog vijeća Tamara Žic pozdravila je prisutne i konstatirala da postoji kvorum za 

odlučivanje. 

 

Na prijedlog Tamare Žic jednoglasno je utvrđen sljedeći           

  

                                                                                                  

       

D N E V N I    R E D 

  

1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  

ODRŽANE DANA 27. PROSINCA 2022. GODINE 

(zapisnik u privitku) 

2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU 

 

3. DONOŠENJE ODLUKE PO NATJEČAJU ZA: 

• 1 odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

• 3 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme  

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

(novootvoreni poslovi) 

• 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 

 

4. RASPISIVANJE NATJEČAJA ZA: 

• 4 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme  

5. RAZNO 

 



           

Ad1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE DANA 27. 

PROSINCA 2022.  

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća. 

 

Ad2. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2022. GODINU 

Upravno vijeće je jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće za 2022. godinu. 

 
 

Ad3. DONOŠENJE ODLUKE PO NATJEČAJU ZA: 

• 1 odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme 

• 3 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme  

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

(novootvoreni poslovi) 

• 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 

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku: 

Za radno mjesto 1 odgojitelja/icu na neodređeno puno radno vrijeme primljena je Klara Bogović 

Erdogdu. 

Za radna mjesta 3 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme primljene su: Katarina Kraljić, Ivona 

Čižmešija i Lorena Ćosić. 

Za radno mjesto rehabilitator-odgojitelj/ica (logoped) nije bilo prijavljenih kandidata. 

Za radno mjesto 1 Stručnjaka/inju 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 

odgovaraju uvjetima natječaja. 

 

Obzirom da je natječajem primljena Klara Bogović Erdogdu, ostalo je upražnjeno radno mjesto Marije 

Kostelac. 

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

natječaja za: 

• 1 odgojitelja/icu na određeno puno radno vrijeme 

• 1 rehabilitator-odgojitelj/ica (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 

 

Ad.8. DONOŠENJE ODLUKE O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA: 

• 4 odgojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme  

 

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo odluku o raspisivanju natječaja za 4 odgojitelja/ice na određeno 

puno radno vrijeme . 

 

 

 

 

        Predsjednica Upravnog vijeća 

         Tamara Žic                                                        


