
 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/16-01/03 
URBROJ: 2190-05-01-16-01 
 
Vis, 26. siječnja 2016. godine 
 
 
 

Školski odbor Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo iz Visa na sjednici 
održanoj 26. siječnja 2016. godine, donosi 
 
 
 

ODLUKU 
 

 
kojom se usvajaju Izmjene i dopune Statuta Srednje škole Antun Matijašević 

Karamaneo. 
 
 

OBRAZLOŽENJE 
 
 
Na 26. sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije koja je održana 

15. prosinca 2015. godine, donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog 
izmjena i dopuna Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo. 

U skladu s navedenim članovi Školskog odbora jednoglasno usvajaju Izmjene i 
dopune Statuta Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo te će isti biti objavljen na 
oglasnoj ploči Škole. 
 
 
 
 

                                                                    
Predsjednica Školskog odbora: 

 
       ________________________ 

                                                       Ivana Roki, prof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/16-01/04 
URBROJ: 2190-05-01-16-01 
 
Vis, 26. siječnja 2016. godine 
 
 
              Školski odbor Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, na temelju članka 114., članka 
107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 
105/10., 90/11., 16/12., 86/12. 94/13. i 152/14.) i zahtjeva ravnateljice Tončice Poduje Vojković,  na 
sjednici održanoj 26. siječnja 2016. godine jednoglasno donosi  
 
 

PRETHODNU SUGLASNOST 
 
 

temeljem koje će s Antonijom Baržić, prof. engleskog i talijanskog jezika radni odnos 
trajati na određeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) bez natječaja na radnom mjestu prof. 
talijanskog jezika zbog zamjene za Jasnu Franičević koja je na bolovanju jer obavljanje poslova ne trpi 
odgodu, ali ne dulje od 60 dana od dana zasnivanja radnog odnosa.  
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Ravnateljica SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Tončica Poduje Vojković podnijela je 
Školskom odboru zahtjev za davanje prethodne suglasnosti.   

U zahtjevu se navodi da je temeljem članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 
152/14.) dana  11. siječnja 2016. godine s Antonijom Baržić sklopljen ugovor na određeno vrijeme ali 
ne dulje od 15 dana za obavljanje poslova prof. talijanskog jezika, na određeno nepuno radno vrijeme 
kao zamjena za Jasnu Franičević koja je na bolovanju. 

Budući će Ugovor, koji je potpisan s Antonijom Baržić isteći 25. siječnja 2016. godine  a 
kako bi radni odnos s imenovanom trajao na određeno vrijeme, jer obavljanje poslova ne trpi odgodu 
ali ne dulje od 60 dana od dana zasnivanja radnog odnosa, zatražena je prethodna suglasnost Školskog 
odbora. 

Slijedom navedenog Školski odbor, temeljem članka 114. i članka 107. Zakona o odgoju i 
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 
86/12., 94/13. i 152/14.), na trideset i drugoj sjednici održanoj 26. siječnja 2016. godine, jednoglasno 
daje svoju suglasnost, kako je navedeno u izreci. 

 
 

 
Predsjednica Školskog odbora: 

 
       ________________________ 

                                                       Ivana Roki, prof. 
 
 
 


