
SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA 
         KORČULA 

KLASA:602-03/14-01/304 
URBROJ:2138-22/1-14-1 
Korčula; 18.kolovoza 2014. 
Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,   
/N.N.87/2008,86/2009,105/2010,90/2011,86/2012.,94/13/, Srednja škola Petra Šegedina,Korčula objavljuje: 

                 NATJEČAJ za popunu radnih mjesta: 

Na određeno vrijeme  
 

1.Profesor hrvatskog jezika, puno radno vrijeme ,do 60 dana 
2.Profesor skupine strukovnih predmeta iz područja brodogradnje,puno radno vrijeme,do 31.08.2015.        
3.   Profesor  matematike,puno radno vrijeme,do 60 dana   
4..Profesor strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike, puno radno vrijeme,do 60 dana, 
5..Profesor strukovnih predmeta iz područja elektrotehnike,nepuno radno vrijeme/10 sati u nastavi 
tjedno/,do 60 dana, 
6. Profesor strukovnih predmeta iz područja strojarstva,nepuno radno vrijeme /10 sati u nastavi tjedno/ 
do 60 dana 
7. Profesor strukovnih predmeta iz područja prerade i obrade drva,nepuno radno vrijeme /4/ sata u 
nastavi tjedno/,do 31.08.2015. 
8.Profesor latinskog jezika,nepuno radno vrijeme- 4 sata nastave tjedno,do 31.08.2015. 
9. Predavač u predmetu Pomorstvo i sigurnost na moru, nepuno radno vrijeme /4 sata u nastavi 
tjedno/ do 31.08.2015. 
10. Predavač u predmetu medicina za pomorce, nepuno radno vrijeme, /1  sat u nastavi tjedno/,do  
    31.08.2015.          
 11. Predavač u predmetima Gospodarsko pravo i Pomorsko pravo,nepuno radno vrijeme /4 sata u 
nastavi tjedno/,do 31.08.2015. 
12.Stručni učitelj obrade metala,puno radno vrijeme,do 60 dana 
13. Domar i pomoćni tehnički radnik, puno radno vrijeme, do 60 dana 
 

    Uvjeti: 
 

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i 
pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. 

  Za radno mjesto pod rednim brojem 13.uvjeti su slijedeći: 
 SSS - elektrotehničke ili strojarske struke 
            - zdravstvena sposobnost  za rad u posebnim uvjetima za navedeno radno mjesto 

Poseban uvjet:vozačka dozvola B kategorije 
 

           Uz pismenu prijavu i životopis kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz 
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, i to: dokaz o stručnoj 
spremi,domovnicu,rodni list, preslika osobne iskaznice,uvjerenje o nekažnjavanju u smislu članka 
106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.        
          Isprave se prilažu u neovjerenom presliku a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. 
            
      Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. 

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama 
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Srednje škole Petra 
Šegedina. 
Prijave s potrebnim dokumentima zaprimaju se u školi ili slanjem na adresu: Srednja škola Petra 
Šegedina,20260 Korčula, Ante Starčevića 52, s naznakom «za natječaj» 
 

                                                                                              Ravnatelj: 
                                                                                     Lovre Botica,prof. 

 
 
 


