
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
SREDNJA ŠKOLA 
ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO 
 
KLASA: 003-06/14-01/34 
URBROJ: 2190-05-01-14-01 
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Na temelju članka 127. 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.), a kako ministar 
znanosti, obrazovanja i sporta nije uskratio suglasnost u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva za 
suglasnošću i članka 86. Statuta Sredne škole Antun Matijašević Karamaneo, Školski odbor na 
šesnaestoj sjednici održanoj 07. listopada 2014. godine donio je 

 
ODLUKU 

O IMENOVANJU RAVNATELJA ŠKOLE 
 
TONČICA PODUJE VOJKOVIĆ, prof. imenuje se ravnateljicom Srednje škole Antun 

Matijašević Karamaneo na vrijeme od pet (5) godina, počevši mandat s danom 24. listopada 2014. 
godine. 

 
Obrazloženje 

 
Školski odbor Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo iz Visa, na sjednici održanoj 

dana 10. srpnja 2014. godine donio je Odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja 
škole. Natječaj je objavljen dana 20. kolovoza 2014. godine u dnevnom tisku „24 sata“, oglasnoj ploči 
škole i mrežnoj stranici škole. 

U natječaju su objavljeni uvjeti koje kandidati za ravnatelja trebaju ispunjavati i isprave 
koje trebaju dostaviti kao dokaz o ispunjenju potrebnih uvjeta. 

U okviru natječajnog roka, prijave na natječaj za ravnatelja škole ponijela su tri kandidata. 
Na sjednici Školskog odbora održanoj dana 04. rujna 2014. godine otvorene su pristigle 

prijave kandidata, te je izvršena provjera dostavljenih isprava uz prijavu na natječaj i utvrđeno je da 
sva tri kandidata ispunjavaju uvjete za izbor i imenovanje ravnatelja škole. 

Nakon utvrđivanja ispunjenosti potrebnih uvjeta, Školski odbor je dostavio preslike 
prijava kandidata  Nastavničkom vijeću, Vijeću roditelja i Skupu radnika radi donošenja zaključaka o 
stajalištima pojedinog kandidata.  

Sjednice Nastavničkog vijeća, Vijeća roditelja i Skupa radnika su održane i zaključci 
doneseni u roku od osam dana od sjednice Školskog odbora na kojoj su utvrđeni kandidati koji 
ispunjavaju uvjete za ravnatelja škole, a što je u skladu s člankom 82. Statuta Srednje škole Antun 
Matijašević Karamaneo. 

Po primitku gore navedenih zaključaka, dana 15. rujna 2014. godine održana je sjednica 
Školskog odbora radi donošenja Odluke o izboru jednog od kandidata prijavljenih na natječaj za 
ravnatelja škole. Nakon izvješća o stajalištima ovlaštenih tijela, pristupilo se javnom glasovanju. 
Većinom glasova ukupnog broja članova Školskog odbora za ravnatelja škole izabrana je Tončica 
Poduje Vojković, prof. 

Sukladno članku 127. 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.) i dopisu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta, Uprave za odgoj i obrazovanje KLASA: 602-03/13-06/00337, 
URBROJ: 533-25-13-0003 od 08. studenoga 2013. godine  nakon izbora kandidata za ravnatelja, dana 
17. rujna 2014. godine upućen je zahtjev (sa cjelokupnom dokumentacijom o izboru ravnatelja) 
Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta za dobivanje prethodne suglasnosti radi imenovanja 
izabranog kandidata za ravnatelja škole. Zahtjev je zaprimljen 19. rujna 2014. godine kako je 
naznačeno u povratnoj dostavnici. 



Prethodna suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i sporta nije uskraćena u roku od 15 
dana od dana dostave zahtjeva za suglasnošću te se sukladno članku 127. stavku 6. 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.) smatra da je suglasnost dana.  

Na sjednici Školskog odbora dana 07. listopada 2014. godine, nazočni članovi Školskog 
odbora javnim glasovanjem, jednoglasno su izabranu kandidatkinju Tončicu Poduje Vojković, prof. 
imenovali ravnateljicom škole. 

S imenovanom ravanteljicom predsjednica Školskog odbora ovlaštena je sklopiti ugovor o 
radu prema članku 128. 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.). 

Slijedom navedenog Školski odbor Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo odlučio 
je kao u izreci ove Odluke. 

 
Pouka o pravnom lijeku: 
Svaki kandidat prijavljen na natječaj ima pravo pregledati natječajnu dokumentaciju te u roku od 15 
dana od dana primitka ove Odluke zahtijevati sudsku zaštitu pri Općinskom sudu mjesno nadležnom 
prema sjedištu Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, Vis. 

 
 
 

Dostaviti:                                                                                           Predsjednica Školskog odbora: 
1. Tončica Poduje Vojković, prof. 
2. Ivan Belanić, prof.                                                                            ______________________                                          
3. Siniša Vodopija, prof.                                                                              Ivana Roki, prof. 
4. MZOS, Uprava za odgoj i obrazovanje 
5. Splitsko-dalmatinska županija 

 Ured za prosvjetu, kulturu i šport 
6. Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj 
    županiji, Služba za društvene djelatnosti 
7. Pismohrana 
 
 


