
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/13-01/39 
URBROJ: 2190-05-01-13-01 
 
Vis, 25. rujna 2013. godine 
 
 
              Školski odbor Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, na temelju 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., 5/12., 16/12., 86/12. 126/12. i 94/13.) na petoj sjednici održanoj 24. rujna 2013. 
godine povodom zahtjeva ravnatelja škole Ivana Belanića, prof. za suglasnošću, jednoglasno daje 
svoju  

SUGLASNOST 
 

temeljem koje će Luisi Radišić, mag. edukacije matematike i informatike, radni odnos 
trajati na odreñeno vrijeme bez natječaja na radnom mjestu prof. matematike, na nepuno radno vrijeme 
(10 sati tjedno) jer obavljanje poslova ne trpi odgodu ali ne dulje od 60 dana počevši od 01. studenog 
2013. godine odnosno nakon isteka Aneksa ugovora o radu na odreñeno vrijeme KLASA: 112-03/13-
01/21, URBROJ:  2190-05-01-13-01 od 16. rujna 2013. godine. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Ravnatelj SŠ Antun Matijašević Karamaneo Ivan Belanić, prof. podnio je Školskom 
odboru zahtjev za suglasnošću.   

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., 5/12., 16/12., 86/12., 
126/12. i 94/13.)  dana  02. rujna 2013. godine u radni odnos na odreñeno vrijeme do 15 dana 
primljena Luisa Radišić, magistra edukacije matematike i informatike koja je preuzela nastavu 
matematike (5 sati neposredno odgojni-obrazovni rad i 5 sati ostalih poslova) od radnice Tončice 
Poduje Vojković, prof. matematike jer je Tončica Poduje Vojković, kao izabrana sindikalna 
povjerenica Sindikata zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod, preuzela funkcije radničkog 
vijećnika i povjerenika zaposlenika za zaštitu na radu. 

Nakon isteka 15 dana, Školski dobor je na zahtjev ravnatelja, na trećoj sjednici održanoj 
13. rujna 2013. godine dao svoju suglasnost da radni odnos s Luisom Radišić traje na odreñeno 
vrijeme bez natječaja jer obavljanje poslova ne trpi odgodu ali ne dulje od 60 dana. Budući 31. 
listopada 2013. godine istječe rok od 60 dana a suglasnost za navedene nastavne sate od strane 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nije stigla, ravnatelj je dostavio novi zahjev za suglasnost 
kako bi radni odnos s Luisom Radišić trajao na odreñeno vrijeme, bez natječaja jer obavljanje poslova 
ne trpi odogdu ali ne dulje od 60 dana. 

Temeljem članka 114. i 107. 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. i 94/13.) kako bi radni 
odnos s Luisom Radišić trajao na odreñeno vrijeme, bez natječaja jer obavljanje poslova ne trpi 
odgodu ali ne dulje od 60 dana počevši od 01. studenog 2013. godine, Školski odobor na petoj sjednici 
održanoj 24. listopada 2013. godine jednoglasno daje suglasnost kako je navedeno u izreci. 

 
 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 
       ________________________ 

                                                       Ivana Roki, prof. 
 
 



SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/13-01/40 
URBROJ: 2190-05-01-13-01 
 
Vis, 25. rujna 2013. godine 
 
 
              Školski odbor Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, na temelju 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., 5/12., 16/12., 86/12. 126/12. i 94/13.) na petoj sjednici održanoj 24. rujna 2013. 
godine povodom zahtjeva ravnatelja škole Ivana Belanića, prof. za suglasnošću, jednoglasno daje 
svoju  
 

SUGLASNOST 
 

temeljem koje će Vedrani Rokov Fras, nastavnici engleskog jezika, radni odnos trajati na 
odreñeno vrijeme bez natječaja na radnom mjestu prof. engleskog jezika, na puno radno vrijeme jer 
obavljanje poslova ne trpi odgodu ali ne dulje od 60 dana počevši od 01. studenog 2013. godine 
odnosno nakon isteka Aneksa ugovora o radu na odreñeno vrijeme KLASA: 112-03/13-01/22, 
URBROJ:  2190-05-01-13-01 od 16. rujna 2013. godine. 
 

OBRAZLOŽENJE 
 

Ravnatelj SŠ Antun Matijašević Karamaneo Ivan Belanić, prof. podnio je Školskom 
odboru zahtjev za suglasnošću.   

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., 5/12., 16/12., 86/12., 
126/12. i 94/13.)  dana  02. rujna 2013. godine u radni odnos na odreñeno vrijeme do 15 dana 
primljena Vedrana Rokov Fras koja je preuzela nastavu engleskog jezika, puno radon vrijeme od 
radnice Silve Borić kojoj je 31. kolovoza 2013. godine prestao radni odnos zbog odlaska u mirovinu. 

Nakon isteka 15 dana, Školski dobor je na zahtjev ravnatelja, na trećoj sjednici održanoj 
13. rujna 2013. godine dao svoju suglasnost da radni odnos s Vedranom Rokov Fras traje na odreñeno 
vrijeme bez natječaja jer obavljanje poslova ne trpi odgodu ali ne dulje od 60 dana. Budući 31. 
listopada 2013. godine istječe rok od 60 dana a suglasnost za navedene nastavne sate od strane 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta nije stigla, ravnatelj je dostavio novi zahjev za suglasnost 
kako bi radni odnos s Vedranom Rokov Fras trajao na odreñeno vrijeme, bez natječaja jer obavljanje 
poslova ne trpi odogdu ali ne dulje od 60 dana. 

Temeljem članka 114. i 107. 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. i 94/13.) kako bi radni 
odnos s Vedranom Rokov Fras trajao na odreñeno vrijeme, bez natječaja jer obavljanje poslova ne trpi 
odgodu ali ne dulje od 60 dana počevši od 01. studenog 2013. godine, Školski odobor na petoj sjednici 
održanoj 24. listopada 2013. godine jednoglasno daje suglasnost kako je navedeno u izreci. 

 
 

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA: 
 

       ________________________ 
                                                       Ivana Roki, prof. 

 
 


