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KORČULA 

 
Korčula, otok i grad. U suživotu prirode i čovjeka, ovaj komad hrvatskog ozemlja živi 

svoj život od pradavnih vremena do danas. I živjet će, jer mi koji smo na ovom otoku rasli i s 

njime srasli znamo njegove vrijednosti, njegovu ljepotu, ali i surovost u mijenama povijesnih 

razdoblja, utiha i nevera. 

Otok Korčula, sa svojih 16 tisuća stanovnika drugi je najnaseljeniji hrvatski otok. Grad 

Korčula kulturno je i administrativno središte otoka Korčule, ali i zapadnog dijela poluotoka 

Pelješca koje mu gravitira. Uz grad Korčulu, na otoku su i naselja Lumbarda, Žrnovo, Račišće, 

Pupnat, Čara, Smokvica, Blato i Vela Luka. 

Otok je bio naseljen još u pretpovijesti. Najstariji nalazi su starijeg kamenog doba, u 

Veloj spili poviše Vele Luke. 

Prema legendi, otok je bio naseljen od trojanskog junaka Antenora u 12. stoljeću prije 

Krista. Otok potom naseljavaju Iliri. Korčula je bila grčka kolonija zvana Korkyra Melaina, a 

zatim rimska zvana Corcyra Nigra. 

Od desetog stoljeća Korčulu naseljavaju Hrvati, baštineći antičku kulturu s jedne te 

razvijajući svoju, hrvatsku kulturu u suživotu s utjecajima zapada, prije svega Mletaka, kasnije 

i Austrijanaca, što nam je ostavilo bogato kulturno-povijesno naslijeđe. Grad Korčula biser je 

hrvatske i svjetske srednjovjekovne arhitekture, stari, utvrđeni dio grada izgrađen je u obliku 

riblje kosti. 

Kad govorimo o povijesti otoka, treba reći da je u Lumbardi godine 1877. nađena 

psefizma, odluka kao ugovor, grčki kameni natpis star više od 2300 godina. Na početku piše: 

«Neka je sa srećom!» Naoko jednostavna rečenica, reklo bi se potrošena u svakodnevnom 

obraćanju. Ali izgovorite je postavljajući je u kontekst pamtivijeka. Vidjet ćete da će u vama 

izazvati divne osjećaje, osjećaje moralne neprolaznosti utemeljene na našem tvrdom kamenu, s 

tvrdom vjerom. Vjerom, da će riječ opstati dugo, dugo u pamtivijek. Na istoj psefizmi piše o 

životnoj potrebi poštivanja reda i zakona. 
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Lumbardska psefizma 

 

                Grad Korčula, poput drugih dalmatinskih gradskih središta imao je iznimno jaku 

samoupravu, regulirane običaje zasnovane na starohrvatskoj plemenskoj tradiciji, prateći 

pritom svjetska kretanja na Zapadu. 

Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine najstariji je pravni zbornik izglasan na 

području današnje Hrvatske. Već 1265. napisan je novi Statut, čiji je tekst sačuvan do danas. 

Tek potom se pojavljuju Dubrovački Statut iz 1272. te Vinodolski zakonik iz 1288. godine.  

Velika je sličnost korčulanskog statuta i vinodolskog zakonika u tome što je sam narod, 

posredovanjem svojih predstavnika popisao stare pravne običaje.Iako pisan latinskim jezikom, 

korčulanski statut obiluje riječima hrvatske etimologije, a isto tako sadrži regulaciju prastarih 

društvenih odnosa, poput Bračkog, Hvarskog, Lastovskog, Mljetskog, Poljičkog statuta i 

Vinodolskog zakona. 

Na kraju sažetka Statuta Grada i otoka Korčule iz 2002. godine, stoji za Statut: 

Dvije su njegove osnovne odlike: ljubomorno čuvanje vlastite tradicije i hrvatskog identiteta, među 

ostalim, i borbom za otočnu autonomiju, bez obzira na povremene sukobe pučana i plemića, te 

preuzimanje i daljnje razvijanje onih stečevina europskog prava i pravne misli, koje su tijekom povijesti 

provjerene kao najbolja moguća rješenja za unapređivanje gospodarstva i što skladnijih društvenih 

odnosa. I tako, dok je u velikom dijelu Europe još carevala samovolja svemoćnih feudalnih gospodara 

koja, razumije se, još nije bila pisano fiksirana, u Statutu grada i otoka Korčule rasule su se klice 

ustavnosti, u neku ruku i ljudskih prava i tržišnog gospodarstva. 
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Povijest grada i otoka Korčule uistinu je bogata. No, jedna od najznačajnijih godina za 

noviju korčulansku povijest jest 1871. kad je općina iz ruku autonomaša prešla u ruke 

narodnjaka. Tada hrvatski jezik u potpunosti zamjenjuje talijanski, koji je tijekom 

višestoljetnog mletačkog utjecaja prethodno istisnuo iz javne uporabe latinski. Korčula tada 

postaje jedno od naznačajnijih središta narodne misli u Dalmaciji. 

Prva polovica dvadesetog stoljeća donijela je ratove, krize i iseljavanja Korčulana 

diljem svijeta. No, u drugoj polovici dvadesetog stoljeća Korčula je doživjela industrijski i 

turistički napredak, koji je opet ratom, ovaj put domovinskim, uvelike usporen. Danas je naša 

privreda suočena s brojnim problemima, no vjerujemo kako možemo smoći snage napraviti naš 

otok još ljepšim i ugodnijim mjestom za život nas i naše djece. Naša otvorenost, gostoljubivost 

i kultura u tome će nam sigurno pomoći. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viteška igra Moreška  
 
 

Kad govorimo o Korčuli treba svakako spomenuti vitešku igru Morešku u gradu, viteške 

igre Kumpanija u korčulanskim selima, ili pak Korčulanski plivački klub. 

Danas uživamo blagodeti zatvorenog gradskog bazena, što je jedan od najvrijednijih 

projekata zadnjih desetljeća na otoku, a naše viteške igre nisu samo čuvarice povijesti, one 

govore namjerniku da ćemo ovdje graditi svoju budućnost
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SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA 

 
Srednja škola Petra Šegedina je pravni sljednik Centra za usmjereno obrazovanje, 

Gimnazije Korčula i Industrijske škole Korčula. Godina osnutka škole je 1950., iako škola 

baštini druge vidove srednjeg obrazovanja u našem gradu i na otoku Badiji, od 19. stoljeća na 

ovamo. 

Srednja škola Petra Šegedina je najbrojnija i najveća srednja škola na hrvatskim 

otocima, škola koja obrazuje učenike u općoj gimnaziji, tehničkoj školi te u industijsko-

obrtničkim zanimanjima. Danas imamo 336 učenika u 18 razrednih odjela i 57 zaposlenih. 

Ova škola je i dodatno pod vanjskim neovisnim nadzorom Bureau Veritasa i 

Hrvatskog registra brodova te posjeduje valjane svjedodžbe za normu upravljanja kvalitetom 

ISO 9001:2008 (u Hrvatskoj: HRN EN ISO 9001:2009) koje je stekla 2002. godine i 

kontinuirano ih održava. Na kraju, spadamo u pomorska učilišta, kojih se evidencija vodi u 

Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Praktikum za mehatroniku         Ugostiteljski praktikum 
 

U tehničkoj školi obrazujemo tehničare za mehatroniku, tehničare za brodostrojarstvo 

te elektrotehničare. Također, tu su i hotelijersko-turistički tehničar i turističko-hotelijerski 

komercijalist. Od trogodišnjih škola obrazujemo konobare, kuhare, slastičare, stolare, 

elektromehaničare i brodske mehaničare .  
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ŠKOLAMA SUDIONICAMA NATJECANJA 
 
 

Obavještavamo Vas da će se Državno natjecanje učenika u zanimanju 

elektromehaničar održati u Srednjoj školi Petra Šegedina, Korčula, Sv. Anton bb, dana 29.-

30.04.2014. 

U isto vrijeme u našoj školi održat će se Državno natjecanje tehničara za brodostrojarstvo. 

 

Državno povjerenstvo imenovat će sljedeća povjerenstva: 

    

1. Povjerenstvo za ocjenjivanje praktičnog dijela natjecanja 

2.  Povjerenstvo za ocjenjivanje stručno-teorijskog dijela natjecanja 

 

Članovi povjerenstva za ocjenjivanje praktičnog dijela natjecanja su mentori učenika. 

Članovi povjerenstva za ocjenjivanje teorijskog dijela natjecanja su mentori učenika 

Provedba natjecanja izvršit će se prema vremeniku koji će sastaviti škola domaćin. 

 

Treba napomenuti da svaka škola mora potvrditi dolazak školi domaćinu na e-mail. 

nada_laus@net.hr 

 

SVAKA ŠKOLA, ODNOSNO NATJECATELJ MORA PONIJETI SVOJ ALAT. 

 

U ovom biltenu priložena je shema s rasporedom elemenata za praktični dio natjecanja.  

Sheme upravljačkog i radnog napona te tehnički opis uratka bit će dostavljeni svakoj školi 

sudionici natjecanja  deset dana prije natjecanja. 

Pitanja za teorijski dio natjecanja bit će izabrana iz kataloga za pomoćnički ispit zanimanje 

elektromehaničar. 

Smještaj sudionika natjecanja osiguran je u hotelu Park u Korčuli. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti ravnatelju Lovri Botici, prof. na broj telefona 

 020 711 129.
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UPUTE ZA PROVEDBU SMOTRI RADOVA I NATJECANJA UCENIKA I 
UCENICA SREDNJIH SKOLA REPUBLIKE HRVATSKE U 

STRUKOVNIM DISCIPLINAMA U 2014. GODINI 

1.OPCE UPUTE 

Natjecanje ucenika/ca u strukovnim disciplinama (dalje u tekstu: natjecanje) je pravilima 

odreden postupak iskazivanja znanja, vjestina i sposobnosti ucenika/ca pisanim, prakticnim iii 

usmenim oblicima - pojedinacno iii u skupini. Na kraju natjecanja povjerenstvo objavljuje 

ljestvicu poretka na temelju postignutih rezultata. Natjecanja mogu imati nekoliko razina: 

skolsku, zupanijsku (meduzupanijsku) i drzavnu. u vrijeme odrzavanja zupanijskih i 

meduzupanijskih natjecanja odrzava se i natjecanje na razini Grada Zagreba. Drzavnome 

natjecanju, u pravilu, prethode dvije razine natjecanja. 

Smotre radova ucenika/ca u strukovnim disciplinama (dalje u tekstu: smotre) 

podrazumijevaju predstavljanje postignuca u znanjima, vjestinama i sposobnostima 

ucenika/ca. Smotre mogu imati nekoliko razina: skolsku, zupanijsku (meduzupanijsku) i 

drzavnu. 

Na natjecanjima i smotrama sudjeluju ucenici/ce koji/e se kao pojedinci iii clanovi odredene 

skupine isticu znanjem, vjestinama iii sposobnostima u skladu s programom/pravilima 

pojedinoga natjecanja iii smotre. Natjecati se mogu redoviti ucenici/ce srednjih skola 

Republike Hrvatske, u skladu s nacelom slobode izbora svakog ucenika/ce. Pod istim 

uvjetima na natjecanjima i smotrama mogu sudjelovati i ucenici/ce s posebnim potrebama, 

kojima ce organizator natjecanja osigurati primjerene tehnicke uvjete za sudjelovanje. Broj 

ucenika/ca na natjecanju, odnosno smotri u pravilu ovisi 0 ukupnom broju ucenika/ca koji se 

skoluju za odredeno zanimanje. 

Jednog iii vise ucenika/ca na natjecanju iii smotri, u pravilu, prati mentor/ica (nastavnik/ica iii 

strucni/a voditelj/ica) koji/a ga je pripremao/la za natjecanje iii smotru, a najvise, po disciplini 

natjecanja, jedan mentor iz skole. 
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O broju ucenika/ca i mentora/ica - sudionika/ca na drzavnoj razini natjecanja i smotri 

odlucuje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (u daljnjem tekstu: 

Agencija). 

 

O broju učenika/ca i mentora/ica - sudionika/ca.. na županijskoj/međužupanijskoj razini 

natjecanja i smotre odlučuje Agencija. 

Svrha natjecanja i smotre je: 

a) prezentacija učenickih znanja, vjestina i sposobnosti 

b) poticanje i motiviranje učenika/ca na prezentaciju svojih znanja, vještina i sposobnosti 

c) prezentacija zanimanja 

d) profesionalno usmjeravanje učenika/ca osnovnih i srednjih škola. 

Natjecanja i smotre na školskoj i županijskoj/medužupanijskoj razini organiziraju jedan ili 

više organizatora. Ovisno o razini, organizatori natjecanja ili smotre mogu biti Agencija, 

škola domaćin, županija, odnosno Grad Zagreb te odgovarajuća strukovna udruga, zajednica 

ili društvo. Natjecanje i smotra mogu imati jednog ili više suorganizatora. 

Organizator natjecanja i smotri na državnoj razini je Agencija, a suorganizatori mogu biti 

strukovne udruge, zajednice iii društva, županija, grad ili općina i škola domaćin. 

Natjecanja i smotre provode školska, županijska ili međužupanijska povjerenstva, odnosno 

povjerenstva Grada Zagreba te državna povjerenstva. Provedbu natjecanja i smotri učenika/ca 

strukovnih škola iz strukovnih disciplina na svim razinama usklađuje Agencija. Agencija 

odlučuje o disciplinama natjecanja i smotri. 

Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotri mora proizlaziti iz redovitoga školskog 

programa, izvannastavnoga rada ili dodatne nastave koja se provodi tijekom cijele školske 

godine i sastavni je dio godišnjega plana i programa rada škole. 
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Na natjecanju ili smotri mogu se izložiti i predstaviti istraživački radovi učenika proizašli iz 

pokusa i istraživanja koje prihvati državno povjerenstvo i pod uvjetom da prethodno nisu 

prijavljeni ili prikazani na državnim smotrama i natjecanjima iz drugih područja. 

Ako je manji broj škola u sklopu jedne županije, na prijedlog Agencije organizira se 

medužupanijsko (regionalno) natjecanje. Organizator međužupanijskoga natjecanja utvrduje 

se međusobnim dogovorom županija. Ako je ukupan broj škola s istim programom u 

Republici Hrvatskoj iz kojeg se učenici/ce natječu u strukovnoj disciplini manji 

od 20, državnome natjecanju mogu prethoditi samo školska natjecanja. 

Vremenik natjecanja i smotri na svim razinama, za svaku školsku godinu, donosi Agencija, u 

skladu s pravilnikom kojim se određuje kalendar rada srednjih škola. 

Natjecanja i smotre na svim razinama organiziraju se u školama koje imaju uvjete za 

provedbu natjecanja ili smotre u pojedinoj disciplini, kao i u prostorima drugih ustanova i 

pravnih osoba. 
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2.UPUTE ŠKOLAMA, UČENICIMA/AMA I MENTORIMA/CAMA 

Škola će u pripremi natjecanja i smotri: 

o omogućiti učenicima/ama slobodan izbor discipline u kojoj žele sudjelovati na 

natjecanju i/ili smotri 

o  izabrati nastavnike/ce koji će pripremati i voditi učenike na natjecanja i smotre 

o izraditi ili odobriti programe izvannastavnoga rada ili dodatne programe kojima se 

potiču i razvijaju stvaralačke mogućnosti svakog/e učenika/ce 

o upoznati sve učenike/ce i njihove roditelje s programima rada škole, provedbom 

pojedinih natjecanja ili smotri te svakom učeniku/ci omogućiti slobodan izbor na 

kojem će natjecanju/natjecanjima ili smotri/smotrama sudjelovati 

o osigurati materijalne, tehničke i ostale potrebne uvjete za primjerenu pripremu 

učenika/ca za sudjelovanje na natjecanju ili smotri 

o sve oblike izvannastavnoga rada uklopiti u organizaciju radnoga dana i tjedna da se ne 

bi ometalo ostvarivanje redovitih programa 

o stalno senzibilizirati okruženje za vrednovanje rezultata rada škole i svakoga 

pojedinog učenika/ce i nastavnika/ce 

o suradivati sa strukovnim udrugama, zajednicama i društvima čiji su članovi prosvjetni 

djelatnici te stručnjaci iz pojedinih područja i 

o specijalnosti, a za koje škola procjenjuje da pridonose kvalitetnom i stručnom 

ostvarivanju programa izvannastavnih aktivnosti, tj. natjecanja i smotri. 

Sudjelovanje učenika/ca i njihovih mentora/ica na određenim razinama natjecanja ili smotri 

škola će prijaviti Agenciji putem informacijskoga sustava strukovnog obrazovanja - VETIS-

a, najkasnije do dana utvrđenog pravilima, odnosno programom pojedinog natjecanja ili 

smotre. Nepotpune prijave Agencija neće prihvatiti. 
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Škole domaćini, u suradnji s drugim su/organizatorima i mjerodavnim povjerenstvom, 

obvezatno obavještavaju sredstva javnoga priopćavanja o natjecanjima i smotrama što ih 

organiziraju u svojoj sredini. 

Sa županijskoga/medužupanijskog natjecanja smotre na državno natjecanje i smotru 

pristupaju učenici/ce koje potvrdi županijsko/međužupanijsko povjerenstvo prema propisanim 

kriterijima rezultatima postignutima na županijskoj ili medužupanijskoj razini. 

Učenici/ce i mentori/ce dužni su poštovati ove upute, pravila za pojedina natjecanja i smotre 

te programe povjerenstava i škola domaćina. 

Tijekom županijskih, medužupanijskih i državnih natjecanja i smotri mjerodavno 

povjerenstvo treba organizirati okrugle stolove i tematska predavanja te omogućiti održavanje 

stručnih razgovora i objašnjavanje mogućih nejasnoća u pravilima natjecanja ili smotre. 

 

 

3.OPĆE UPUTE ZA PROVEDBU NATJECANJA 

Kriteriji za prosudbu uspješnosti natjecatelja moraju biti precizni i jasni, a instrumenti za 

procjenu tako razradeni da omogućuju usporedivost rezultata i minimaliziraju subjektivnost 

ispitivača. Kriterije za prosudbu donosi državno povjerenstvo za pojedino natjecanje. 

Natjecanja se mogu provoditi na tri načina: 

 a) pisanom provjerom stručno-teorijskoga znanja 

        b) pisanom provjerom stručno-teorijskoga znanja i praktičnim zadatkom ili 

 c) praktičnim zadatkom. 

Pisane zadatke za školsku razinu natjecanja, koja prethode županijskim/medužupanijskim 

natjecanjima, sastavlja povjerenstvo što ga imenuje ravnatelj škole, ako u pravilima za 

pojedino natjecanje nije odredeno drukčije. 
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Pisane zadatke za državna natjecanja i sva izlučna natjecanja za sudjelovanje na državnim 

natjecanjima sastavlja državno povjerenstvo. 

Agencija, putem informacijskoga sustava za strukovno obrazovanje - VETIS-a, dostavlja 

svim povjerenstvima koji provode izlučna natjecanja za sudjelovanje na državnim 

natjecanjima pisane zadatake s rješenjima. Zadatci s rješenjima se dostavljaju onoliko 

vremena prije natjecanja koliko je potrebno za dostatnu i potpunu pripremu natjecanja. Svi 

rokovi dostavljanja moraju biti objavljeni u programu svakoga pojedinog natjecanja. 

Pisani i usmeni učenički odgovori vrednuju se bodovima. 

 

 

 

Pisani zadatci za provedbu natjecanja dostavljaju se učenicima natjecateljima u omotnici s 

naslovnicom. 

A. Omotnica s naslovnicom: 

Omotnica je presavijeni arak A3 formata na kojoj je tiskana naslovnica preuzeta iz VETIS-a. 

B. Zadatci: 

Zadatci moraju biti jednoznačni, razumljivi, napisani hrvatskim standardnim jezikom, 

poštujuci načela pravopisa hrvatskoga jezika, odnosno na jeziku i pismu nacionalne manjine 

učenika/ce koji/a sudjeluje na natjecanju. 

Zadatci moraju biti primjereni razvojnoj dobi učenika/ce te usklađeni s Okvirnim nastavnim 

planom i programom. 
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Uz svaki zadatak mora biti upisan maksimalan broj bodova te ucrtano mjesto za ostvareni 

broj bodova. 

Uz svaki zadatak mora biti ostavljeno dovoljno mjesta za upisivanje odgovora koji ne smiju 

sadržavati naknadne ispravke tintom ili korektorom. Ispravljani odgovori se ne vrjednuju. 

Odgovori ili rješenja zadataka se moraju pisati kemijskom olovkom, nalivperom ili ispisom 

na pisaču, ne koristeći crvenu boju ispisa. 

Član povjerenstva koji pregledava zadatke znakom ..J označava da je odgovor ispravan, 

crvenom bojom ispisuje broj ostvarenih bodova uz odgovore. Svojim potpisom u desnim 

donjim dijelovima svake stranica potpisuje da su sve stranice pregledane. 

Ako se pri upisivanju broja bodova ili pri konačnom zbroju bodova pogriješi, pogrješku treba 

precrtati dvjema kosim crtama te dopisati ispravak s čitljivim potpisom prezimena svih 

članova povjerenstva (tri člana). 

Pogrješka/e člana povjerenstva ili svih članova povjerenstva ne smije/u utjecati na ostvareni 

rezultat učenika/ce. 

Nakon pregleda svih zadataka sastavljaju se privremene ljestvice poretka pod zaporkama (za 

svaku disciplinu posebno), koje se objavljuju na oglasnoj ploči. 

Natjecateljima/cama i njihovim mentorima/cama dopušten je, na pisani zahtjev, uvid u 

njihova rješenja u nazočnosti člana povjerenstva. Ako učenik/ca smatra da njegova/njezina 

rješenja nisu korektno vrjednovana, može podnijeti pisanu žalbu povjerenstvu u roku od 30 

minuta od objave privremene ljestvice poretka. 

Povjerenstvo je dužno odmah riješiti sve žalbe, odnosno napisati odgovore na žalbe i dati ih 

učenicima/cama. Iznimno, u slučaju da učenikov/čin odgovor trazi provjeru u literaturi koja je 
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povjerenstvu nedostupna, predsjednik povjerenstva dužan je obrazložiti usmeno i pisano 

sudionicima natjecanja da je moguća promjena poretka nakon uvida u propisane školske 

udžbenike i drugu stručnu literaturu najkasnije 48 sati nakon svršetka natjecanja. 

Nakon rješavanja svih žalbi objavljuje se ljestvica konačnoga poretka, nakon čije objave 

žalbe više nisu moguće. Konačni poredak obvezatno se objavljuje u glasilu natjecanja - 

biltenu i na mrežnoj stranici Agencije na kojima će se pratiti i obrađivati podatci sa svih 

natjecanja. 

Kada županijsko povjerenstvo dostavi Agenciji ljestvicu konačnog poretka svih učenika koji 

su sudjelovali na županijskom, odnosno medužupanijskom natjecanju, Agencija odlučuje o 

broju učenika koje će pozvati na državno natjecanje. Ako više učenika ima isti broj bodova, u 

okviru dopuštenog broja učenika koji mogu sudjelovati na državnom natjecanju, bit ce 

pozvani svi učenici s istim brojem bodova. 

Nakon natjecanja, Agencija 90 dana čuva riješene zadatke svih učenika/ca koji su 

sudjelovali/le u natjecanju. 

4.OPĆE UPUTE ZA PREDSTAVLJANJE ISTRAZIVAČKIH RADOVA 

Izradbu istraživačkoga rada mogu prijaviti učenici/ce srednjih skola koje djeluju prema 

redovitom programu. Prijave se podnose državnome povjerenstvu do roka i na način utvrđen 

Vremenikom, odnosno pravilima pojedinoga natjecanja ili smotre. 

5.OPĆE UPUTE ZA PROVEDBU SMOTRE 

Na državnim smotrama nema ljestvice poretka, ali se mogu nagradivati iznimno uspješni 

učenički radovi. 
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Ako zbog posebne naravi određenih disciplina smotri nije moguće provesti selekciju na 

školskoj razini, odabir sudionika/ca smotre provodi se na prvoj višoj razini (županijskoj ili 

međužupanijskoj) ili je provodi državno povjerenstvo. 

Kriteriji za prosudbu koja prethodi državnoj razini moraju biti precizni i jasni. 

Kriterije za prosudbu donosi državno povjerenstvo za pojedinu smotru. 

          6.ŠKOLSKA, ŽUPANIJSKA I MEĐUŽUPANIJSKA POVJERENSTVA I 

POVJERENSTVA GRADA ZAGREBA 

šolska povjerenstva imenuje ravnatelj škole. 

Županijska i međžupanijska povjerenstva i povjerenstva Grada Zagreba imenuje upravno 

tijelo županije, odnosno Grada Zagreba mjerodavno za poslove obrazovanja na čijem se 

području natjecanje održava. 

Sva povjerenstva imenuju se na određeno vrijeme, ali ne dulje od godine dana. 

Za svaku razinu natjecanja i smotri članovi povjerenstva moraju biti časni, uzorni i stručni 

ljudi koji se moraju pridržavati ovih uputa te pravila pojedinih natjecanja ili smotri. 

Nastavnik/ica koji/a je član/ica povjerenstva, a izrađuje zadatke za natjecanje, ne smije biti 

mentor/ica učenika/ce u disciplini za koju izrađuje zadatke, bez obzira na razinu natjecanja. 

Discipline se propisuju pravilima pojedinoga natjecanja. 

Popis članova županijskih, medužupanijskih (regionalnih) povjerenstava za natjecanja i 

smotre mora se dostaviti Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, 

Radnička cesta 37b, s naznakom ZA NATJECANJA I SMOTRE, i to do 20. prosinca 2013. 

godine. 



Držvano natjecanje u zanimanju Elektromehaničar 
Srednja škola Perta Šegedina Korčula, 2014. 

17 

 

Svako povjerenstvo Agenciji mora dostaviti izvješće te sve potrebne podatke s provedenog 

natjecanja ili smotre u roku naznačenenom u pravilima svakoga pojedinog natjecanja i 

smotre. 

7. DRŽAVNO POVJERENSTVO 

Članove državnog povjerenstva za provedbu državnoga natjecanja ili državne smotre imenuje 

i razrješava ravnatelj Agencije. 

Državno se povjerenstvo imenuje svake godine. 

Od ukupnoga broja članova državnoga povjerenstva za provedbu određenoga natjecanja 

najmanje polovica mora biti iz redova nastavnika srednjih škola Republike Hrvatske. 

Nastavnik/ca koji/a je član/ica državnoga povjerenstva, a izrađuje zadatke za natjecanje, ne 

smije biti mentor/ica učenika/ce u disciplini za koju izrađuje zadatke. 

Nastavnik/ca ne može biti član/ica državnoga povjerenstva natjecanja ili smotre u kategoriji u 

kojoj sudjeluje kao mentor/ica učenika/ce ili skupine. Kategorije se propisuju pravilima 

pojedinoga natjecanja. 

U državna povjerenstva za provedbu smotri imenuju se i istaknuti stručnjaci/kinje iz pojedinih 

područja. 

Članovi povjerenstva moraju biti stručne i odgovorne osobe koje će poduzetno i savjesno 

sudjelovati u radu državnoga povjerenstva, pridržavajući se svih zadanih rokova. 

Članstvo u državnome povjerenstvu može prestati odlukom ravnatelja Agencije zbog 

nestručnoga, neodgovorna ili nesavjesna rada u povjerenstvu. 

Članovima državnoga povjerenstva dodjeljuje se naknada za obavljeni rad. 
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Zadatci državnoga povjerenstva su: 

a)izradba prijedloga programa/pravila natjecanja ili smotre; 

      b)provedba natjecanja ili smotre u skladu s programom pravilima natjecanja; 

c)utvrdivanje mjerila za vrjednovanje pojedinih zadataka; 

d)obavljanje stručno-tehničkih poslova; 

e)priprema i organizacija natjecanja ili smotri na državnoj razini; 

f)priprema i tiskanje materijala vezanih uz natjecanja ili smotre; 

g)osiguravanje tajnosti zadataka; 

      h)analiza svih dijelova natjecanja ili smotre na temelju kojih donose zaključke i preporuke 

koje prosljeđuju Agenciji; 

      i)izradba izvješća o provedenom natjecanju ili smotri što ga u zadanom roku dostavljaju 

Agenciji; 

      j)predlaganje škole domaćina državnoga natjecanja ili smotre, pružanje stručne i 

organizacijske pomoći te pravodobno slanje svih potrebnih materijala školi domaćinu; 

     k)ostali poslovi koji proizlaze iz specifičnosti natjecanja ili smotre, a obuhvaćeni su odlukom 

o imenovanju pojedinoga povjerenstva. 

Predsjednika i tajnika državnoga povjerenstva imenuje ravnatelj Agencije. 

Predsjednik državnoga povjerenstva vodi sastanke te prati i odgovara za rad povjerenstva. 

Predsjednik državnoga povjerenstva je obvezan Agenciji dostaviti izvješće o provedenom 

natjecanju ili smotri, a ono mora sadržavati i financijsko izvješće, i to najkasnije do kraja 

tekuće nastavne godine u kojoj je provedeno natjecanje ili smotra, nakon što cjelokupno 

izvješće odobri državno povjerenstvo određenoga natjecanja ili smotre. 

Tajnik državnoga povjerenstva je dužan nakon završetka natjecanja Agenciji dostaviti po 

jedan primjerak zadataka s održanog natjecanja. 
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8.PRIZNANJA, POHVALNICE I ZAHVALNICE 

Učenici/ce koji/e na natjecanjima osvoje prva tri mjesta dobivaju priznanja, ostali učenici/e 

sudionici natjecanja i smotri dobivaju pohvalnice, a mentori/ce i organizatori zahvalnice. 

Priznanja, pohvalnice i zahvalnice sudionicima: 

na državnim natjecanjima i smotrama potpisuje ovlaštena osoba Agencije; 

na županijskim i međžupanijskim natjecanjima smotrama potpisuju ovlaštena osoba iz 

županije, odnosno Grada Zagreba i predsjednik županijskoga povjerenstva, odnosno 

povjerenstva Grada Zagreba. 

Zajedno s priznanjima, učenicima za osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom 

natjecanju, Agencija uručuje i prigodne medalje. 

Za točnu distribuciju priznanja, zahvalnica, pohvalnica i medalja koje se dodjeljuju na 

državnim natjecanjima i smotrama ovlašten je i odgovoran tajnik državnoga povjerenstva. 
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PRAVILNIK NATJECANJA UČENIKA U ZANIMANJU 
ELEKTROMEHANIČAR ZA ŠK. GODINU 2013./2014. 

 
 
 

Članak 1. 

Svrha natjecanja je usporedba, razmjena iskustava i poticanje učenika i njihovih nastavnika u 

prenošenju, stjecanju i prezentaciji znanja, vještina i sposobnosti u području elektromehanike, 

radi promicanja zanimanja i unapređivanja odgojno-obrazovnog rada u elektrotehničkoj 

struci. 

 

Članak 2. 

Organizatori natjecanja su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i suorganizatori. 

 

Članak 3. 

Suorganizator i domaćin državnog natjecanja u školskoj godini 2013./2014. je Srednja škola 

Petra Šegedina, Korčula. 

 

Članak 4. 

Natjecanje priprema i provodi Državno povjerenstvo za zanimanje elektromehaničar 

imenovano od ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uz 

suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a čine ga: 

 

� Lovre Botica, Srednja škola Petra Šegedina, predsjednik  

� Vesna Anđelić, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, tajnica 

� Vinko Kapelina, Gradonačelnik grada Korčule, član  

� Neven Brčić, direktor NPKL Vodovod, član  

� Nada Laus, Srednja škola Petra Šegedina, član 

� Nino Kaleb, Srednja škola Metković, član  

� Nikola Milanović, Srednja škola Konjščina, član  

Nastavnik – član Povjerenstava ne može biti mentor učenika u zanimanju elektromehaničar 
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na županijskom u županijskom i državnom natjecanju. 

Članak 5. 

Zadaće Povjerenstva su: 

* Izraditi prijedlog programa i Pravilnik natjecanja.  

* Izraditi zadatke za županijsko i državno natjecanje i utvrditi mjerila za vrednovanje.  

* Provesti natjecanje u skladu s programom, pravilima objavljenim u Katalogu 

natjecanja i smotri učenika u strukovnim predmetima i strukovnim područjima 

srednjih škola Republike Hrvatske i ovim Pravilnikom.  

* Pripremiti i tiskati materijale natjecanja.  

* Analizirati natjecanje i izraditi izvješće o provedenom natjecanju koje se dostavlja 

Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.  

* Ostali poslovi koji proizlaze iz Odluke o imenovanju povjerenstva.  

 

Članak 6. 

Predsjednik povjerenstva vodi sastanke i odgovara za rad Povjerenstva. 

Povjerenstva potvrđuju operativna tijela za provedbu natjecanja na prijedlog mentora učenika 

sudionika natjecanja. 

 

Predsjednik povjerenstva obvezan je dostaviti Agenciji za strukovno obrazovanje i 

obrazovanje odraslih izvješće o provedenom natjecanju, uključujući financijsko izvješće i 

primjerke zadataka sa županijskog i državnog natjecanja, najkasnije do kraja školske godine 

2013./14. 

 

Članak 7. 

Na natjecanju sudjeluju redoviti učenici/e trećeg razreda programa za zanimanje 

elektromehaničar. Učenici se natječu u znanjima, vještinama, samostalnosti i odgovornosti 

iz područja elektromehanike. Natjecanje se održava na tri razine: 

1. Školska natjecanja  

2. Županijska  natjecanja  

3. Državno natjecanje.  
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Članak 8. 

Državno natjecanje će se održati 29. i 30. travnja 2014. u Srednjoj školi Petra Šegedina, 

Korčula. 

Županijska/me užupanijska natjecanja održat će se 28. veljače 2014. Školu domaćina me 

užupanijskog natjecanja utvr uju županije me usobnim dogovorom. Povjerenstvo za 

organizaciju županijskog/me u županijskog natjecanja imenuje tijelo županije nadležno za 

poslove obrazovanja na čijem se području nalazi škola domaćin županijskog/me 

užupanijskog natjecanja. 

 

Školska natjecanja održat će se 27. siječnja 2014. 

 

Članak 9. 

 

Županijska/me užupanijska natjecanja održat će se prema sljedećem rasporedu županija i 

brojem učenika koji stječu pravo natjecanja na državnom natjecanju: 
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Redni 
 Broj učenika koji stječe 

Županije obuhvaćene me užupanijskim natjecanjem pravo natjecanja na 
broj  

državnom natjecanju   
   

1. 
I. Zagrebačka, III. Sisačko-moslavačka, XXI. Grad 

1 
Zagreb   

   

2. 
II. Krapinsko-zagorska, V. Varaždinska, XX. 

1 
Me imurska   

   

3. 
IV. Karlovačka, VIII. Primorsko-goranska, IX. Ličko- 

1 
senjska   

   
 VI. Koprivničko-križevačka, VII. Bjelovarsko-  

4. 
bilogorska, 

1  
 X. Virovitičko-podravska  
   

5. XI. Požeško-slavonska, XII. Brodsko-posavska 1 
   

6. XIII. Zadarska, XV. Šibensko-kninska 1 
   

7. XIV. Osječko-baranjska, XVI. Vukovarsko-srijemska 1 
   

8. XVII. Splitsko-dalmatinska 1 
   

9. XVIII. Istarska 2 
   

10. XIX. Dubrovačko-neretvanska 1 
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Članak 10. 

 
Na državnom natjecanju sudjeluje i jedan učenik iz škole domaćina bez obzira na ostvareni  

rezultat na županijskom/me u županijskom natjecanju. 

Ukoliko je učenik iz škole domaćina ostvario pravo na sudjelovanje na državnom natjecanju 

temeljem postignutog rezultata na županijskom/me užupanijskom natjecanju, dopušta se 

učeniku koji je ostvario sljedeći najbolji rezultat na županijskom/me užupanijskom natjecanju 

sudjelovanje na državnom natjecanju. 
 
U slučaju istog broja bodova ostvarenog na županijskom/me užupanijskom natjecanju, na 
državnom natjecanju sudjelovat će učenik s većim brojem bodova ostvarenim iz praktičnog 
dijela natjecanja. 
U pratnji učenika na državnom natjecanju za svaku školu može biti jedan (1) nastavnik. 

 
 
Članak 11. 

 
Škola prijavljuje svoje učenike za županijsko/me užupanijsko natjecanje putem 

Informacijskog sustava za upravljanje strukovnim obrazovanjem Agencije za strukovno 

obrazovanje i obrazovanje odraslih VETIS do 20. veljače 2012., a nakon provedenog 

školskog natjecanja. 

 
Članak 12. 

 
Natjecanje sadrži teorijski dio (zadaci i pitanja) i praktični dio (rad iz zanimanja 

elektromehaničar). 

Zadatke na teorijskom i praktičnom dijelu natjecanja učenici rješavaju pojedinačno. 

Svi sudionici natjecanja obvezni su pridržavati se naputaka za provedbu teorijskog i 

praktičnog dijela natjecanja i ostalih aktivnosti tijekom natjecanja. 

 
 

Članak 13. 
 
Na teorijskom dijelu natjecanja učenici rješavaju zadatke i pitanja u trajanju od 60 minuta. 

Zadatke i pitanja učenici će dobiti u omotnici neposredno prije natjecanja. 
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Članak 14. 

 
Praktični dio natjecanja traje 180 minuta. Učenici na radnoj plohi, prema odgovarajućim 

nacrtima i shemama rješavaju praktični zadatak. Svi učenici imaju isti zadatak. 

 

 
Članak 15. 

 
Komisije za ocjenjivanje u svom radu primjenjuju definirana mjerila za vrednovanje uratka 

učenika na teorijskom i praktičnom dijelu natjecanja. Zapisnik vodi član komisije. 

 

Komisije rade samostalno bez upliva natjecatelja. 

 

 
Članak 16. 

 

Na teorijskom dijelu natjecanja zadaci i pitanja boduju se tako da za ispravno riješen zadatak 

učenik dobiva definiran broj bodova. 

 

Ukupni broj bodova koji se može osvojiti iznosi 50. 

 

 

Članak 17. 

Na praktičnom dijelu natjecanja za funkcionalnost, točnost i estetski izgled može se ostvariti 

60 bodova, a za brzinu rada, samo ukoliko je uradak funkcionalan, do 6 bodova. 

Ukupni broj bodova koji se može osvojiti je 66. 

 

 

Članak 18. 

Svi natjecatelji koristit će vlastiti alat i instrumente. 
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Članak 19. 

Komisije za ocjenjivanje: 

 

• Ocjenjivanje na teorijskom dijelu natjecanja obavljat će komisije s po tri (3) člana iz 

redova mentora, a sastav komisije se određuje slučajnim odabirom (izvlačenje).  

• Ocjenjivanje na praktičnom dijelu natjecanja obavljat će komisije s po tri (3) člana iz 

redova mentora, a sastav komisije se određuje slučajnim odabirom (izvlačenje).  

 

 

Članak 20. 

Učenici imaju pravo nakon natjecanja i po objavi privremenih rezultata podnijeti žalbu u 

pisanom obliku na uočene nepravilnosti tijekom natjecanja i postupka ocjenjivanja. 

 

Rok za podnošenje pisanih žalbi je 30 minuta nakon objave privremenih rezultata natjecanja. 

 

Učeniku – natjecatelju koji je podnio žalbu u pisanom obliku treba omogućiti uvid u rad. 

Žalbe rješava Državno povjerenstvo za provedbu natjecanja. 

Odluka Državnog povjerenstva je konačna. 

Nakon žalbenog postupka objavljuje se ljestvica konačnog poretka s imenima učenika. 

 

Članak 21. 

Prema ukupnom broju postignutih bodova proglasit će se tri (3) najuspješnija učenika/ce. 

Lista najuspješnijih učenika dobit će se zbrajanjem bodova koje je učenik osvojio na 

teorijskom i praktičnom dijelu natjecanja. 

U slučaju jednakoga broja bodova prednost ima učenik koji je osvojio više bodova na 

praktičnom dijelu natjecanja. 
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Članak 22. 

Učenici za osvojeno prvo (1.), drugo (2.) i treće (3.) mjesto dobivaju medalje i priznanja, a 

ostali učenici pohvalnice. 

Svi mentori učenika dobivaju zahvalnice. 

Medalje, priznanja, pohvalnice i zahvalnice osigurava Agencija za strukovno obrazovanje i 

obrazovanje odraslih. 

 

Članak 23 

Tumačenje Pravilnika daje Državno povjerenstvo za natjecanje. 

 

 

 

 

Članak 24. 

Pravilnik se dostavlja školama domaćinima županijskog/me užupanijskog natjecanja. 

 
 

Predsjednik Državnog povjerenstva                                                                                              
Lovre Botica,prof.  
Srednja škola Petra Šegedina 
Korčula 
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VREMENIK SMOTRE I RADOVA  

 
 
Elektrotehnika i računalstvo  
 
 

Elektromehaničar 
27.sijecnja 

2014. 
28.veljace 

2014. 

29. i 30. 
travnja 
2014. 

Srednja škola 
Petra Šegedina 

Korčula 

Osnove 
elektrotehnike i 

mjerenja u 
elektrotehnici 

31.sijecnja 
2014. 

3.ožujka 
2014. 

24. i 25. 
travnja 
2014. 

Tehnicka skola 
Čakovec 

Državna smotra 
radova iz 

elektrotehnike i 
računalstva 

- - 
5.svibnja 

2014. 

Fakultet 
elektrotehnike i 

računalstva,Zagreb 
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POPIS ELEMENATA I SMEMA 

 
SEMA RASPOREDA ELEMENATA 
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POPIS ELEMENATA 
 

O1 – OSIGURAČ  AUTOMATSKI  C/3 

O2 -  O3 - OSIGURAČ  AUTOMATSKI  B1 

C1 – C2 - SKLOP. TE TR1DO9B7 24 V POM. KONT. TR6DN 13 - 04 

F1 - RELE BIM - TE 2,5 - 4 A 

d - RELEJ VREM. MULTI CRM - 91 - H 

Z - ZVONO ZE - 230 V AC 

RO – RZ - RELEJ  F. RM09 - 24 V AC PODNOŽJE RSPYF  - 08A 

S - SEMAF. 3 x TINJALICA TE 22 LED 230 V  (crvena ,žuta , zelena) 

K1 - K2 - SKLOPKA TE POZ. LSM 8108 

X1 – X2 - REDNE STEZALJKE PRS 

P - KANAL IKPER 25 x 40 mm 
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POPIS NATJECATELJA  
 
 

Rbr Prezime, ime Mentori Škola 

1. Detelić, Stjepan Kos Marijan 
SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA 
GORICA 

2. Varga, Janko Varga Mario SREDNJA ŠKOLA KONJŠČINA 

3. Dobrinić, Luka Grgić Dragan TEHNIČKA ŠKOLA KARLOVAC 

4. Kupsjak, Ivo Balenović Tomislav OBRTNIČKA ŠKOLA BJELOVAR 

5. Malinar, Toni Vinković Đuro 
INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA 
SLAVONSKI BROD 

6. Goreta, Mate Vranjković Dragan 
SREDNJA ŠKOLA IVANA MEŠTROVIĆA 
DRNIŠ 

7. Matanović, Alen Ćosić Marko 
OBRTNIČKO - INDUSTRIJSKA ŠKOLA 
ŽUPANJA 

8. Baleta, Marko Škrobica Slaven OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA SPLIT 

9. Orlandini, Mladen Šestak Alen SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN 

10 Kopić, Elvis Šestak Alen SREDNJA ŠKOLA MATE BLAŽINE LABIN 

11. Prizmić, Luka Skokandić Vicko 
SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA 
KORČULA 

12. Seidievski, Doron Skokandić Vicko 
SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA 
KORČULA 

 
 
Gosti - natjecatelji izvan konkurencije 
 

13. Budimir, Florijan Antun Perić TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, ŽEPČE 

14. Kopić, Marin Antun Perić TEHNIČKO-OBRTNIČKA ŠKOLA, ŽEPČE 
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VREMENIK ORGANIZACIJE DRŽAVNOG NATJECANJA U 
ZANIMANJU ELEKTROMENIČAR 2014 

 
 
 
Korčula, 28. do 30. travnja 2014. 

 

PRVI DAN   

28. travnja 2014. ( ponedjeljak ) 

 

18:00 

- dolazak i smještaj natjecatelja, mentora i članova Državnog povjerenstva u hotel 

20:00 

- svečano otvaranje natjecanja ( Centar za kulturu Korčula ) 

 

 

DRUGI DAN  

29. travnja 2014. ( utorak )  

8:30 

- sastanak Državnog povjerenstva u školi 

9:00  

- dolazak natjecatelja i mentora u školu 

- imenovanje Povjerenstva za praćenje praktičnog i teorijskog dijela natjecanja 

- upute učenicima za izradu praktičnog rada 

 

9:30 – 12:30  

- praktični dio natjecanja u školi 

- stručni skup za mentore u školi 
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11:00    

- organizirani posjet mentora kulturnim spomenicima u Korčuli 

 

13:00-15:00 

- ručak u hotelu 

 

15:00-16:00 

- teorijski dio natjecanja u školi 

 

15:00 – 17:00 

- ocjenjivanje praktičnog rada 

 

17:00 

- objava neslužbenih rezultata 

 

17:15 – 18:00 

- rok za žalbe 

 

18:00 

- slobodno vrijeme za razgledanje Grada Korčule 

 

20:00 

- večera   
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TREĆI DAN  

30. travnja 2014. ( srijeda ) 

 

 

do 10:00  

- dolazak natjecatelja i mentora u školu 

 

 

10:00 

- sjednica Državnog povjerenstva i verifikacija konačnih rezultata natjecanja 

 

10:30 

- objava konačnih rezultata natjecanja 

 

11:00 

- podjela diploma, medalja, pohvalnica i zahvalnica 

- zatvaranje natjecanja 
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PLOVIDBENI RED TRAJEKATA 
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KAKO NAS PRONAĆI ? 

 

 

 


