
DJEČJI VRTIĆ OMIŠ 

KLASA:601-02/19-03/191 

URBROJ:2155/1-07-01-19-14 

Omiš, 27. kolovoza 2019. godine 

 

U skladu sa člankom 21. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Omiš /KLASA:601-02/18-02/123, 

URBROJ:2155/1-07-04-18-1 od 07. lipnja 2018. godine/, a temeljem objavljenog natječaja /KLASA: 

601-02/19-03/191, URBROJ:2155/1-07-04-19-1  od 09. kolovoza 2019. godine / na mrežnim 

stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici DJEČJEG VRTIĆA 

OMIŠ i oglasnim pločama dječjih vrtića koji djeluju na području GRADA OMIŠA od dana 12. kolovoza 

do dana 20. kolovoza 2019. godine te sukladno Odluci Upravnog vijeća DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ od 27. 

kolovoza 2019. godine, izdajem sljedeću 

 

OBAVIJEST 

kandidatima sudionicima natječaja 

 

1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelja/ice-pomoćnik/ice za rad s djecom s teškoćama 

u razvoju- 4 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom- 4 sata dnevno do 30. 

lipnja 2020. godine sa sljedećim kandidatima: 

- Ivana Jerčić 

- Mia Šodan 

- Ana Erceg 

- Katarina Katičić 

 

2. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelja/ice-2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s 

nepunim radnim vremenom – 4 sata dnevno do 30. lipnja 2020. godine sa sljedećim kandidatima: 

-Sanja Rodić 

-Ana Kolovrat 

 

3. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelja/ice-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s 

nepunim radnim vremenom – 4 sata dnevno do 31. kolovoza 2020. godine sa sljedećim kandidatom: 

-Marija Jerončić 

 

4. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelja/ice-1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim 

radnim vremenom do povratka radnice s komplikacija u trudnoći, rodiljnog odnosno roditeljskog 

dopusta sa sljedećim kandidatom: 

-Tea Ledina 

 

5. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelja/ice-2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s 

nepunim radnim vremenom-4 sata dnevno do 30. lipnja 2020. godine sa sljedećim kandidatima: 

- Sanja Rodić 

-Ana Kolovrat 

 



6. Zasniva se radni odnos za radno mjesto administrativno računovodstveni radnik/ica- 1 izvršiteljica 

na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s bolovanja sa sljedećim 

kandidatom: 

-Božena Ćurin 

 

7. Zasniva se radni odnos za radno mjesto pomoćnika/ice-2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme s 

nepunim radnim vremenom – 4 sata dnevno do 30. lipnja 2020. godine sa sljedećim kandidatom: 

- Lola Gunjača 

-Ivana Sičić 

 

8. Zasniva se radni odnos za radno mjesto pomoćnika/ice-1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme s 

punim radnim vremenom sa sljedećim kandidatom: 

-Miroslava Kovačić 

 

9. Zasniva se radni odnos za radno mjesto administrativno pravnog radnika/ice-1 izvršitelj/ica na 

neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom sa sljedećim kandidatom: 

Valentina Bartulović 

 

Objavljivanjem ove obavijesti na WEB stranici DJEČJEG VRTIĆA OMIŠ smatra se da su kandidati 

obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće 

dostavljati. 

 

Također obavještavamo ostale kandidate koji su sudjelovali u natječaju da će im dokumentacija koju 

su priložili uz prijavu na natječaj biti vraćena na adresu navedenu u prijavi na natječaj. 

 

 

        Ravnateljica: 

   Đurđica Rogošić, v.r. 


