
SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA 

         KORČULA 

KLASA:602-03/21-01/344 

URBROJ:2138-22/1-20-1 

Korčula; 25.listopada 2021. 

 

 

OBAVIJEST KANDIDATIMA O REZULTATIMA PO NATJEČAJU 

OD 4.LISTOPADA 2021. 
 

      Temeljem članka 23. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja  u Srednjoj školi  Petra 

Šegedina , nakon provedenog natječajnog postupka zapošljavanja  po Natječaju  koji je objavljen 

dana 4.listopada 2021. na mrežnoj stanici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 

mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Petra Šegedina  objavljujemo rezultate natječaja 

za izbor kandidata  za prijem u radni odnos za  radna mjesta : 

1. Nastavnik/ica glazbene umjetnosti, na neodređeno nepuno radno vrijeme 

    /4 sata u nastavi tjedno, / 1 izvršitelj/ica 

Nakon provedenog natječajnog postupka i suglasnosti Školskog odbora izabrana je kandidatkinja 

prema imenu i prezimenu J.Š.,mag.glazbene teorije(u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih 

podataka): 

2. Strukovni učitelj/ica  praktične nastave koji samostalno izvodi i teoretsku  nastavu 

slastičarstva, na neodređeno  puno radno   vrijeme, 1 izvršitelj/ica 

Nakon provedenog  natječajnog postupka  i  suglasnosti Školskog odbora ,donesena je odluka o 

neizboru po Natječaju /jer  kandidat/kinja  ne ispunjava uvjete iz natječaja/. 

Natječaj za ovo radno mjesto će se ponoviti u zakonskom roku od 5 mjeseci. 

 Od 8.11.2021. pa  najdulje do donošenja odluke po natječaju koji će se raspisati u roku od pet 

(5) mjeseci,  zasnovati će se  radni odnos na određeno puno radno vrijeme  sa kandidatknjom  

koja ne ispunjava propisane uvjete, prema imenu i prezimenu  M.T. dipl.ecc menadžer ( u skladu 

s Uredbom o zaštiti osobnih podataka) 

3Nastavnik/ica  latinskog jezika,na određeno nepuno radno vrijeme- 4 sata u  nastavi tjedno, 

  do  31.kolovoza 2022.-1 izvršitelj/ica 

      - Nakon provedenog  natječajnog postupka  i  suglasnosti Školskog odbora ,donesena je 

odluka o neizboru po Natječaju,jer nije pristigla ni jedna prijava po natječaju. 

Zaključit će se ugovor o djelu vanjskom suradnicom prema imenu i prezimenu S.K , ( u skladu s 

Uredbom o zaštiti osobnih podataka 

4. Nastavnik/ica francuskog jezika, na određeno nepuno rano vrijeme-6 sati u nastavi tjedno, do 

povratka djelatnice s bolovanja,1 izvršitelj/ica 

Nakon provedenog  natječajnog postupka  i  suglasnosti Školskog odbora ,donesena je odluka o 

neizboru po Natječaju /jer  nije pristigla nijedna prijava po natječaju. 

Zaključit će se ugovor o djelu vanjskom suradnicom prema imenu i prezimenu M.M , ( u skladu 

s Uredbom o zaštiti osobnih podataka) 

5.Nastavnik/ica strukovnih predmeta  Sigurnost na moru i Konstrukcije i stabilnost broda, na 

određeno nepuno radno vrijeme, 5  sati  u nastavi  tjedno,  do 31.kolovoza 2022. -1. izvršitelj/ica        

      -Nakon provedenog  natječajnog postupka  i  suglasnosti Školskog odbora ,donesena je 

odluka o neizboru po Natječaju /jer nije pristigla ni jedna prijava po natječaju/. 

Zaključit će se ugovor o djelu sa vanjskim suradnikom prema imenu i prezimenu A.B., ( u skladu 

s Uredbom o zaštiti osobnih podataka)  



  

6. Nastavnik/ica  strukovnih  predmeta Gospodarsko pravo i Pomorsko pravo, na određeno,   

nepuno radno   vrijeme , /4 sata u nastavi tjedno/,do 31.kolovoza 2022./-1 izvršitelj/ica 

-Nakon provedenog  natječajnog postupka  i  suglasnosti Školskog odbora ,donesena je odluka o 

neizboru po Natječaju /jer nije pristigla ni jedna prijava po natječaju/. 

Zaključit će se ugovor o djelu na 2 sata sa vanjskim suradnikom prema imenu i prezimenu Ž.N., 

( u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka) za Pomorsko pravo i sa LJ.V. ( u skladu s 

Uredbom o zaštiti osobnih podataka),2 sata za Gospodarsko pravo.  

7. Nastavnik/ica kemije , na određeno nepuno radno vrijeme,12 sati u nastavi  tjedno, zamjena 

najdulje  do povratka djelatnice sa roditeljskog  dopusta,-1 izvršitelj/ica 

  Nakon provedenog natječajnog postupka i suglasnosti Školskog odbora izabrana je 

kandidatkinja  prema imenu i prezimenu M.S. ( u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka): 

8 Nastavnik/ica strojarske skupine predmeta , na određeno puno radno vrijeme, 

   do 31.kolovoza  2022.- 1 izvršitelj/ica 

      Nakon provedenog  natječajnog postupka  i  suglasnosti Školskog odbora ,donesena je odluka 

o neizboru po Natječaju /jer  kandidat koji je podnio prijavu  ne ispunjava uvjete iz natječaja/. 

Natječaj za ovo radno mjesto će se ponoviti u zakonskom roku od 5 mjeseci. 

 Od 1.11.2021. pa  najdulje do donošenja odluke po natječaju koji će se raspisati u roku od pet 

(5) mjeseci,  zasnovati će se  radni odnos na određeno puno radno vrijeme  sa kandidatom  

koja ne ispunjava propisane uvjete, prema imenu i prezimenu  A.R. ( u skladu s Uredbom o 

zaštiti osobnih podataka) 

 

                                                                                                       Ravnatelj: 

                                                                                               Lovre Botica,prof. 

 


