
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA LASTOVO 

DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA 
 

KLASA: 112-01/22-01/06 

URBROJ: 2145-05-01-22-8 

Lastovo, 29. kolovoza 2022. godine 
 

  Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića Biser Lastova i članka 11. Pravilnika o radu 

Dječjeg vrtića Biser Lastova, v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića Biser Lastova dostavlja sljedeću 
 

OBAVIJEST 

o izboru kandidata za radno mjesto  

zdravstvena voditeljica - viša medicinska sestra  

te asistent/pomoćnik za njegu, skrb i pratnju 
 

 Nakon provedenog Natječaja za popunu radnog mjesta  

 STRUČNI SURADNIK (pedagog/psiholog/logoped/edukacijski rehabilitator ili 

socijalni pedagog), 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 8 sati 

tjedno; 

 ZDRAVSTVENA VODITELJICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA, 1 izvršitelj (m/ž), 

na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno; 

 ASISTENT/POMOĆNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU, 1 izvršitelj (m/ž), na 

određeno, zbog povećanog obima posla, od 1. rujna 2022. godine do 31. kolovoza 2023. 

godine, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno. 

 objavljenog dana 4. kolovoza 2022. godine na mrežnoj stranici te oglasnoj ploči Hrvatskog 

zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Biser Lastova, Upravno 

vijeće Dječjeg vrtića Biser Lastova, na 18. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2022. godine, 

donijelo je Odluke o izboru i zasnivanju radnog odnosa: 

 za radno mjesto ZDRAVSTVENA VODITELJICA - VIŠA MEDICINSKA SESTRA, na 

određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz probni rad od tri mjeseca, do 

popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane 

uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci, izabrana je Ana Ivelja Žic, medicinska sestra, budući da 

se na natječaj nije javila osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom 

odgoju i obrazovanju; 

 za radno mjesto ASISTENT/POMOĆNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU, na određeno, 

zbog povećanog obima posla, od 1. rujna 2022. godine do 31. kolovoza 2023. godine, 

nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno, uz probni rad od tri mjeseca izabrana je Ana Ivelja 

Žic, medicinska sestra. 

 Na radno mjesto STRUČNI SURADNIK (pedagog/psiholog/logoped/edukacijski 

rehabilitator ili socijalni pedagog) nitko nije primljen budući da nije pristigla nijedna prijava. 
 

 Ova obavijest dostavlja se svim sudionicima natječaja putem mrežne stranice Dječjeg vrtića 

Biser Lastova https://lastovo.hr/djecji-vrtic/obavijesti/ . 

v.d. ravnatelja 

Nina Glumac, v.r. 

https://lastovo.hr/djecji-vrtic/obavijesti/

