
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/16-01/27 
URBROJ: 2190-05-01-16-01 
 
Vis, 01. lipnja 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 01. lipnja 2016. godine jednoglasno donosi  
 

PRETHODNU SUGLASNOST 
 

temeljem koje će s Majom Karuza radni odnos trajati na određeno, nepuno radno vrijeme 
(20 sati tjedno) bez natječaja jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, na radnom mjestu stručna 
suradnica knjižničarka, do zasnivanja radnog odnosa na temelju natječaja ili na drugi propisan način 
ali ne dulje od 60 dana. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

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

U zahtjevu se navodi da je s Majom Karuza dana 20. svibnja 2013. godine sklopljen je 
Ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet da temeljem članka 34. stavka 2. Zakona o knjižnicama 
(„N.N.“ br. 105/97., 5/98., 104/00. i 69/09.) i članka 2., stavka 1. točke 3. Pravilnika o uvjetima i 
načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („N.N.“ br. 28/11.) u roku od tri godine od 
dana zapošljavanja stekne 30 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja i položi stručni 
ispit za diplomiranog knjižničara. Budući imenovana nije na vrijeme ispunila uvjet propisan 
Ugovorom na neodređeno vrijeme zaključenog 20. svibnja 2013. godine, isti se raskinuo. 

U svrhu obavljanja poslova koji ne trpe odgodu, a u smislu 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., 
5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. i 152/14.) dana 21. svibnja 2016. godine s Majom Karuza 
sklopljen je Ugovor na određeno, nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), najduže do 15 dana za 
obavljanje poslova stručne suradnice knjižničarke.  

Budući će Ugovor, koji je potpisan s Majom Karuza isteći 04. lipnja 2016. godine, 
zatražena je prethodna suglasnost Školskog odbora kako bi radni odnos s imenovanom trajao na 
određeno vrijeme jer obavljanje poslova ne trpi odgodu, do zasnivanja radnog odnosa na temelju 
natječaja ili na drugi propisan način ali ne dulje od 60 dana. 

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 sjednici održanoj 01. lipnja 2016. godine, jednoglasno daje svoju 
suglasnost, kako je navedeno u izreci. 

 
Predsjednica Školskog odbora: 

 
       ________________________ 

                                                       Ivana Roki, prof. 
 


