
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 110-01/14-01/02 
URBROJ: 2190-05-01-14-01 
 
Vis, 20. siječnja 2014. godine 

Srednja škola  
Antun Matijašević Karamaneo 

Školski odbor 
n/p predsjednica Ivana Roki, prof. 

 
 

Predmet: Zahtjev za suglasnošću 
 

Temeljem 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., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) o zasnivanju i prestanku radnog 
odnosa odlučuje ravnatelj uz prethodnu suglasnost školskog odbora te se Školskom odboru SŠ Antun 
Matijašević Karamaneo dostavlja zahtjev za suglasnost o zasnivanju radnog odnosa. 

Od 08. siječnja do 16. siječnja 2014. godine bio je raspisan natječaj za radno mjesto – spremačica 
za zasnivanje radnog odnosa na neodreñeno, puno radno vrijeme radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica. Kandidati su 
uz prijavu na natječaj trebali dostaviti životopis, dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik), domovnicu 
(neovjereni preslik) i uvjerenje da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak i da nije 
pravomoćno osuñen/na  – ne starije od šest mjeseci (neovjereni preslik).  

Na navedeni natječaj pravovremeno je pristiglo pet zamolbi. 
 

Datum 
zapri- 
manja 

 
Ime i 
prezime 

 
Životopis 

 
Dokaz o stručnoj spremi 

 
Domovnica 

Uvjerenje da se protiv 
podnositelja prijave ne 
vodi kazneni postupak  
i da nije pravomoćno 
osuñen (ne stariji od 6 
mj.) 

Dokaz prava 
prednosti pri 
zapošljavanju 

13.01. 
2014. 

Kristina 
Perić 

Da Izvod iz matične knjige o 
završenoj osnovnoj školi; 
Svjedodžba o završnom 
ispitu – ekonomski 
stručni radnik 

Da  
 

Da / 
  

15.01. 
2014. 

Mirjana 
Sablić 

Da Svjedodžba o završenom 
prvom razredu srednje 
škole 

Da Molba o podnesenom 
zahtjevu za izdavanje 
uvjerenja 

/ 

15.01. 
2014. 

Anita 
Sterniša 

Da Svjedodžba o završenom 
četvrtom razredu srednje 
škole; 
Svjedodžba o završnom 
ispitu –komercijalist 

Da Molba o podnesenom 
zahtjevu za izdavanje 
uvjerenja 

/ 

16.01. 
2014. 

Loris Beroš Da Svjedodžba o završnom 
ispitu – 
poljoprivredna struka – 
smjer voćar, vinogradar-
vinar 

Da Da / 

20.01.
2014. 

Jadranka 
Ili ć 

Da VŠS –upravni pravnik Da Da / 
 
 
 

 
 

Sve gore navedene kandidatkinje pravovremeno su dostavile zatraženu dokumentaciju i 
ispunjavanju uvjete natječaja. 



Temeljem navedenog a u smislu 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., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. i 94/13.) ravnatelj 
dostavlja Školskom odboru zahtjev za suglasnost da se Kristina Perić primi u radni odnos na neodreñeno, 
puno radno vrijeme. Kristina Perić se, pri svakoj ukazanoj potrebi za zamjenom jedne od spremačica u školi, 
vro rado odazivala na poziv i svoje obveze brzo i savjesno obavljala. Za vrijeme zamjena pokazala se kao 
savjesna i pouzdana osoba te tražim suglasnost za njezin prijem u radni odnos. 

 
 
 
 
 
S poštovanjem, 

                                                                                                                           RAVNATELJ: 
                                                                                                            
                                                                                                                      __________________ 
                                                                                                                          Ivan Belanić, prof. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


