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Školski odbor Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, na temelju članka 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.), Pravilnika o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u 
knjižničarskoj struci (“N.N.” br. 28/11., 16/14. i 60/14.) i zahtjeva ravnateljice Tončice Poduje 
Vojković, na sjednici održanoj 30. lipnja 2016. godine jednoglasno donosi 
 

PRETHODNU SUGLASNOST 
 

temeljem koje će se po okončanom natječajom postupku za radno mjesto stručnog 
suradnika knjižničara u radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno primiti 
Maja Karuza, prof. biologije i kemije, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta 
knjižničarstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine 
od dana zapošljavanja, te polaganja stručnog ispita za diplomiranog knjižničara. 

      
OBRAZLOŽENJE 

 
Ravnateljica SŠ Antun Matijašević Karamaneo, Tončica Poduje Vojković podnijela je 

Školskom odboru zahtjev za davanje prethodne suglasnosti.  
U zahtjevu je navela da je na raspisani natječaj za radno mjesto stručnog suradnika 

knjižničra na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno pristiglo tri zamolbe. 
    Kandidatkinja Valentina Knežić je magistra bibliotekarstva i magistra edukacije 

hrvatskoga jezika i književnosti.  
 Kandidatkinja Maja Karuza je prof. biologije i kemije i u životopisu je navela da je 

upisala Dvogodišnji diplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti – knjižničarstvo 
(jednopredmetni, izvanredni) – studentica 2. godine studija. 

 Kandidat Mladen Kerstner je dipl. kroatolog i dipl filozof i u životopisu je naveo da je 
upisao izvanredni studij knjižničarstva (hrvatski jezik i književnost – smjer knjižničarstvo) na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (2014.) – student 2. godine studija. 

Nadalje, istakla je da je Maja Karuza u radnom odnosu u SŠ Antun Matijašević 
Karamaneo na radnom mjestu stručne suradnice knjižničarke od 05. svibnja 2008. godine i povjerene 
poslove obavlja savjesno i uspješno. Imenovana je upisala Dvogodišnji diplomski sveučilišni studij 
informacijskih znanosti – knjižničarstvo (jednopredmetni, izvanredni), studentica je 2. godine studija 
te do završetka studija ima još dva ispita i diplomski rad. Budući smo na otoku, imenovana je često 
bila spriječena (zbog loših vremenskih uvjeta) odlaziti na ispitne rokove koji su rijetki i time se cijela 
procedura vezana za završetak studija produžila. Maja Karuza je ujedno i ispitni koordinator a te 
obveze ne trpe odgodu pogotovo kada dođe vrijeme državne mature. Mišljenje je ravnateljice da je do 
sada pokazano iskustvo i savjesnost Maje Karuze neupitno i upravo zbog toga predlaže da se primi u 
radni odnos na radno mjesto stručnog suradnika knjižničara. 

Temeljem navedenog Školski odbor jednoglasno daje svoju prethodnu uglasnost da se 
Maja Karuza primi u radni odnos na neodređeno, nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno uz uvjet kako 
je navedeno u izreci ove Odluke. 

Predsjednica Školskog odbora: 
       ________________________ 

                                                           Ivana Roki, prof. 
 


