
Nastavnik strukovnih predmeta -  dipl. ing. agronomije-vrtlarstva i oblikovanja 

pejzaža, mag. hortikulture, 

Zamjena , određeno  

Natječaj vrijedi od: 27.12.2016  do: 4.1.2017  

Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu 

Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2. 

 

Potpuni natječaj u dokumentu u prilogu. 



HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE  

REGIONALNI URED ZAGREB  

www.hzz.hr  

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

GJURE PREJCA 2  

10040 ZAGREB-DUBRAVA  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 249  ZAGREB, 27.12.2016  

NASTAVNIK/ICA STRUKOVNIH PREDMETA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1414511  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: 2 smjene  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: Djelomično  

 
Natječaj vrijedi od: 27.12.2016  

 
Natječaj vrijedi do: 4.1.2017  

 
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat  

 
Radno iskustvo: Nije važno  

 
Ostale informacije:  

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno 
općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
Obrazovni program: dipl. ing. agronomije-vrtlarstva i oblikovanja pejzaža, mag. hortikulture, uz 
uvjete iz članka 105. Zakona. 
Uz prijavu kandidati moraju dostaviti i životopis, presliku diplome, presliku uvjerenja o stečenim 

http://www.hzz.hr/


pedagoškim kompetencijama, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi 
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te uvjerenje o nekažnjavanju sukladno 
članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu Poljoprivredna 
škola, Zagreb, Gjure Prejca 2. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Rok za primanje prijava je 8 dana.  
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

 
Kontakt: pismena zamolba: GJURE PREJCA 2, 10000 ZAGREB  

 
 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:  

DAVORKA DABO  

ZAGREB, 27.12.2016  

 



HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE  

REGIONALNI URED ZAGREB  

www.hzz.hr  

  

  

  

  

  

  

  

  

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

GJURE PREJCA 2  

10040 ZAGREB-DUBRAVA  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 209  ZAGREB, 28.10.2016  

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1398126  

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: 2 smjene  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: Djelomično  

 
Natječaj vrijedi od: 28.10.2016  

 
Natječaj vrijedi do: 7.11.2016  

 
 

Posloprimac 
 
Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat  

 

http://www.hzz.hr/


Radno iskustvo: Nije važno  

 
Ostale informacije:  

Opis posla: izvođenje nastave matematike.  

 
 

Poslodavac 
 
Poslodavac: POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

 
Kontakt:  

• osobni dolazak: GJURE PREJCA 2, 10040 ZAGREB 

• pismena zamolba: GJURE PREJCA 2, 10040 ZAGREB 

 
 

ZA REALIZACIJU OVE PRIJAVE ZADUŽEN JE SAVJETNIK:  

DAVORKA DABO  

ZAGREB, 28.10.2016  

 



POLJOPRIVREDNA ŠKOLA 

Zagreb, Gjure Prejca 2 

Zagreb, 25. listopada 2016. 

  

Poštovani, 

Temeljem članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj  

87/08, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14) za radno mjesto 

nastavnika KEMIJE, puno, neodređeno radno vrijeme, dobivena je potrebna suglasnost 

Školskog odbora za : 

  

SUZANA BUKOVAC, nastavnik kemije s položenim stručnim ispitom 

  

Ujedno Vas obavještavamo da dokumentaciju koju ste priložili molbi možete preuzeti u 

tajništvu Škole, Zagreb, Gjure Prejca 2. u vremenu od 9,00 do 14,00 sati 

U budućnosti Vam želimo uspjeh u profesionalnom životu kao i ostvarenje Vaših poslovnih 

ciljeva. 

  

                                                                                   Ravnateljica 

                                                                                   mr. sc. Marica Berdik     

  

KLASA: 112-02/16-01/26 

URBROJ: 251-104-01-16-2 



  

  

  

 

 

  

 

  

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

GJURE PREJCA 2  

10040 ZAGREB-DUBRAVA  

POTREBE ZA RADNICIMA  

 ZAGREB, 30.9.2016  

NASTAVNIK/CA KEMIJE  

Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Način rada: 2 smjene  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: Djelomično  

 
Natječaj vrijedi od: 30.9.2016  

 
Natječaj vrijedi do: 10.10.2016  

 
Ostale informacije:  

 
Uvjeti: prof.kemije, dipl.ing.kemije s položenim pedagoškim kompetencijama. 
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno 
općim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. i 106. Zakona o 
odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
Uz prijavu kandidati moraju dostaviti i životopis, presliku diplome, presliku uvjerenja o stečenim 
pedagoškim kompetencijama, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi 
podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te uvjerenje o nekažnjavanju sukladno 
članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 
Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo putem pošte na adresu 
Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2. 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
Rok za primanje prijava je 8 dana.  
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.  

 

 



OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJE ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE 

Na radno mjesto spremačice po raspisanom natječaju primeljene su: 

1. Jelena Bastalić 

2. Božica Talan 

  

Ravnateljica Škole 

mr.sc. Marica Berdik v.r. 



POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

ZAGREB, GJURE PREJCA 2 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj 

školi (Narodne novine, broj 87/08, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 

94/13 i 152/14 ) Poljoprivredna škola, Zagreb, raspisuje 

NATJEČAJ 

za radno mjesto spremač/ica – 2 djelatnika/ce, na neodređeno 

puno radno vrijeme 

Uz prijavu kandidati moraju dostaviti: presliku svjedodžbe, životopis, 

presliku rodnog lista, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim 

u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, te uvjerenje  

da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona 

o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom 

na adresu Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi 

na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale 

kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Rok za podnošenje prijava – 8 dana od dana objave natječaja   

Rok za obavijest kandidatima – 30 dana od dana isteka roka za  podnošenje 

prijave.  

Rezultati natječaja biti će objavljeni na mrežnim stranicama škole  

NAPRAVODOBNE I NEPOTPUNE PRIJAVE NEĆE SE RAZMATRATI  

NATJEČAJ OBJAVLJEN 25. travnja 2016. NA MREŽNIM STRANICAMA ŠKOLE 

I HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE. 

 



Na radno mjesto spremačice po raspisanom natječaju izabrana je JELENA 

BASTALIĆ, hrvatski branitelj iz Domovinskog rata. 



Na temelju članka 107. stavka 1.,2.i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi, Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, objavljuje 

NATJEČAJ 

ZA RADNO MJESTO 

SPREMAČ/ICE, 1 izvršitelja, određeno do dobivanja suglasnosti MZOS-a 

  

Uz prijavu kandidati moraju dostaviti i životopis,  presliku domovnice, elektronički 

zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, te uvjerenje  da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak 

sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. 

Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu 

Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dužni su u prijavi na 

natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod 

jednakim uvjetima. 

Rok za primanje prijava je 8 dana od dana objave natječaja (28. ožujka 2016.). 

  

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 



POLJOPRIVREDNA ŠKOLA 

Zagreb, Gjure Prejca 2 

Zagreb, 26. siječnja 2016. 

  

Poštovani, 

zahvaljujemo što ste se odazvali natječaju obavljenom na našoj Mrežnoj  stranici, kao i 

u Biltenu i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za radno mjesto: 

  

SURADNIK/CA U NASTAVI, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, neodređeno; 

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 

NASTAVNIK/CA PROMETA I VOŽNJE, 1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme, 

određeno; DIPL. ING. PROMETA 

NASTAVNIK/CA MATEMATIKE, 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, određeno – 

zamjena za bolovanje; PROF. MATEMATIKE, DIPL. ING. MATEMATIKE. MAG. 

EDUKACIJE MATEMATIKE 

 NASTAVNIK/CA PREDMETA KUHARSTVO,  1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 

određeno – zamjena za bolovanje; uvjeti  sukladno Pravilniku o stručnoj spremi I 

pedagoško psihološkom obrazovanje nastavnika 

  

  

Temeljem članka 105. stavak 7. i članka 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj 

i srednjoj školi (NN, broj  87/08, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13 i 

152/14) dobivena je potrebna suglasnost Školskog odbora za: 

  

KRISTIJANA KOŠECA, poljoprivredni tehničar opći 

BLANKU PUČEK, dipl. Ing. Prometa sa stečenim pedagoškim kompetencijama 

LOVRU ŠVENDA, magistar edukacije matematike, 

IVANA BOROJA, kuhar 

  

Ujedno Vas obavještavamo da dokumentaciju koju ste priložili molbi možete preuzeti u 

tajništvu Škole, Zagreb, Gjure Prejca 2. u vremenu od 9,00 do 14,00 sati 

U budućnosti Vam želimo uspjeh u profesionalnom životu kao i ostvarenje Vaših 

poslovnih ciljeva. 

 



 

 

Na temelju članka 107. stavka 1.,2.i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi, Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, 

objavljuje 

 

NATJEČAJ 

ZA RADNO MJESTO 

  

1. NASTAVNIK/CA MATEMATIKE,  1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, 

određeno radno vrijeme – zamjena za bolovanje 

 

Kandidat mora ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju 

nastavnika u srednjem školstvu 

Rok za dostavu ponuda je osam (8) dana od dana objave natječaja, od 19. 

siječnja do 26. siječnja 2016, isključivo pisanim putem na adresu škole. 

Nepravodobne i nepotpune ponude  neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja 

kandidati će biti obaviješteni putem službenih stranica Škole . 

Uz prijavu je potrebno priložiti: 

 -    životopis  

 -    presliku diplome 

 -  ispis iz elektroničkog zapisa podataka o radnom stažu Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje, koju Zavod na osobno traženje 

osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda 

za mirovinsko osiguranje 

 -    uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci  

 U Zagrebu, 18. siječnja 2016 

 



 

 

Na temelju članka 107. stavka 1.,2.i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi, Poljoprivredna škola, Zagreb, Gjure Prejca 2, 

objavljuje 

NATJEČAJ 

ZA RADNO MJESTO 

  

1. NASTAVNIK/CA STRUKOVNOG PREDMETA PROMET I VOŽNJA-  

1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme 1 sat nastave tjedno (ukupno 2 sata 

tjedno), određeno do dobivanja suglasnosti MZOS-a 

Kandidat mora ispunjavati uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 

srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju 

nastavnika u srednjem školstvu: 

Stručni učitelj kuharstva:  

- dipl. ing. prometa 

Rok za dostavu ponuda je osam (8) dana od dana objave natječaja (19. siječnja 

2016.), na adresu škole. Nepravodobne i nepotpune ponude  neće se razmatrati, 

a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni . 

Uz prijavu je potrebno priložiti: 

 - životopis  

 - presliku svjedodžbe ili diplome 

 - ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji 

vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, koju Zavod na osobno 

traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda 

Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje 

 - presliku domovnice, ili odgovarajućeg dokumenta kao dokaz hrvatskog 

državljanstva 

 - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak 

 


