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ZAPISNIK POVJERENSTVA ZA OTVARANJE ZAMOLBI 
 
 

             Dana 18.01.god. u 13:00h sastalo se imenovano povjerenstvo za otvaranje zamolbi (Lucija 
Gašparović, Danijela Katuša i Marina Burčul ) po objavljenom natječaju za odgojiteljicu predškolske 
djece za rad  u Sukošanu- puno radno vrijeme, odgojiteljicu predškolske djece za rad u Sukošanu- 15 
sati tjedno, te spremačicu na puno radno vrijeme na neodređeno  od 05.01.2017.god. 
 
  PRISTIGLE ZAMOLBE: 
 

1. Jelena Skandali- za radno mjesto spremačica- dokumentacija potpuna 

2. Ana-Marija Perić- za radno mjesto odgojiteljice- zamolba nije potpisana 

3. Svjetlana Peša – za radno mjesto spremačica- dokumentacija potpuna 

4. Ines Kurić –  za radna  mjesta  odgojiteljica – dokumentacija potpuna 

5. Andrea Rogić – za radno mjesto odgojiteljice na 15 sati tjedno – dokumentacija potpuna 

6. Dolores Perin – za radno mjesto odgojiteljice na 15 sat tjedno – dokumentacija potpuna 

7. Azra Lisica – za radno mjesto spremačice- zamolba nije  potpisana 

8. Sandra Lovrić-  za radna mjesta odgojiteljica – dokumentacija potpuna 

9. Tanja Jakšić – za radno mjesto  odgojiteljice na puno radno vrijeme – dokumentacija potpuna 

10. Ljubica Jurković –za radno mjesto  spremačica- zamolba nije potpisana 

11. Marta Bačoka- za  sva tri radna mjesta – dokumentacija potpuna 

12. Katica Pavić –  za radno mjesto spremačica – dokumentacija potpuna 

13. Marija Madunić- za radno mjesto odgojiteljice na puno radno vrijeme- dokumentacija 

potpuna 

14. Linda Kalmeta –za radno mjesto  spremačica – zamolba nije potpisana 

Zaprimljeno je 16 zamolbi. 

Za radno mjesto odgojiteljice na puno radno vrijeme za rad u Sukošanu zaprimljeno je tri (3) zamolbe.   
( Tanja Jakšić, Marija Madunić i Marta Bačoka ). Dokumentacija je za sve tri potpuna i potpisana. 
 
Za radno mjesto odgojiteljice na 15 sati tjedno za rad u Sukošanu  zaprimljeno je tri  (3) zamolbe. 
(Andrea Rogić, Dolores Perin i Marta Bačoka). Dokumentacija je za sve tri potpuna i potpisana. 
 
Tri pristigle zamolbe odnose se na radno mjesto odgojitelja i vjerojatno podrazumijevaju oba dva 
natječaja ali to nigdje decidirano ne stoji. Komisija ih ipak prihvaća kao zamolbe za oba dva, gore 
navedena natječaja. 
 
Od te tri zamolbe sa potpunom dokumentacijom i potpisane su zamolbe od: Ines Kurić i Sandre 
Lovrić, a ne potpisana zamolba je zamolba Ane- Marije Perić. 
 



Dakle za radno mjesto Odgojiteljice predškolske djece za rad u Sukošanu na puno radno vrijeme 
pristiglo je 5 valjanih zamolbi, i to od: 
 

1. Tanja Jakšić 
2. Marija Madunić 
3. Marta Bačoka 
4. Ines Kurić 
5. Sandra Lovrić 

 
Za  radno mjesto Odgojiteljice predškolske djece za rad u Sukošanu na ne  puno radno vrijeme ( 15 
sati tjedno) pristiglo je 5 valjanih zamolbi, i to od: 
 

1. Andrea Rogić 
2. Dolores Perin 
3. Marta Bačoka 
4. Ines Kurić 
5. Sandra Lovrić 

 

Za radno mjesto Spremačica na puno radno vrijeme na ne određeno  pristiglo je sedam (7)  zamolbi, 
od toga su tri zamolbe  nevažeće jer nisu potpisane i to od Azre Lisice, Ljubice Jurković i Linde 
Kalmete a 4 su valjane sa potpunom dokumentacijom  i potpisane,  od: 
 

1. Katica Pavić 
2. Jelena Skandali 
3. Svjetlana Peša 
4. Marta Bačoka 

 
 

Sastanak završio u 14:00h. 

Sukošan, 18.01.2017.god. 

 

Lucija Gašparović                                              Danijela Katuša                                                   Marina Burčul 

 


