
NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH 
PREDMETA POLJOPRIVREDE  

 

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena  

 
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Naknada za prijevoz: U cijelosti  

 
Natječaj vrijedi od: 20.12.2017  

 
Natječaj vrijedi do: 28.12.2017  

 
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za nastavnika strukovnih predmeta poljoprivrede, određeno 
puno radno vrijeme,  moraju imati zvanje :  magistar inženjer agronomije agrobiznisa i ruralnog 
razvitka;  magistar inženjer agronomije agroekonomike; diplomirani inženjer agronomije, smjer: 
agroekonomija te 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 potvrde o stečenim 
pedagoškim kompetencija, presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko su isti položili, 
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 ISKLJUČIVO SE DOSTAVLJA 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.  

 

 



Po natječaju za radno mjesto nastavnika TURIZMA i MARKETING izabrana je VJENCESLAVA 

KATARINA REMENAR. 



Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za nastavnika predmeta Turizam i marketing, određeno nepuno 

radno vrijeme 3 sata nastave tjedno ukupno 1 sat tjedno,  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 potvrde o stečenim 

pedagoškim kompetencija za nenastavnička zanimanja, presliku uvjerenja o položenom stručnom 

ispitu ukoliko su isti položili, 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 isključivo se dostavlja 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. 

 

U Zagrebu, 10. studenog 2017.. 



1. Nastavnik/ca strukovnih predmeta poljoprivrede, 1 izvršitelj puno 

neodređeno radno vrijeme: SANJA LUBINA , dipl. ing. agronomije - vrtlarstva i 

oblikovanja pejzaža, sa stečenim pedagoškim kompetencijama 



1. Nastavnik hrvatskog jezika puno radno vrijeme, određeno - izabran je dr. sc. 

TOMISLAV ČUŽIĆ 

2. Stručni suradnik knjižničar, puno radno vrijeme, određeno - izabrana je DUNJA 

JEREB, magistra informacijske znanosti i magistra bibliotekarstva s stečenim 

pedagoškim kompetencijama i položenim stručnim ispitom 

 



NASTAVNIK/CA MATEMATIKE 

 

 Na neodređeno radno vrijeme: 8 sati tjedno 

 

Natječaj vrijedi od: 28.8.2017 do: 5.9.2017  

 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za nastavnika/cu matematike nepuno radno 

vrijeme 4 sata nastave ukupno 8 sati tjedno, 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 potvrde o 

stečenim pedagoškim kompetencija za nenastavnička zanimanja, presliku uvjerenja o 

položenom stručnom ispitu ukoliko su isti položili, 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 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. 

 



PONIŠTENJE NATJEČAJA 

Zbog pogrešno objavljenog natječaja u Biltenu 50 Zavoda za zapošljavanje 

poništava se natječaj za nastavnika strukovnih predmeta poljoprivrede. 

Novi natječaj bit će objavljen na stranicama Škole i Zavoda za zapošljavanje 



  

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

GJURE PREJCA 2  

10040 ZAGREB-DUBRAVA  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 150  ZAGREB, 4.8.2017  

NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1498874  

 
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: 4.8.2017  

 
Natječaj vrijedi do: 14.8.2017  

 
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 za nastavnika strukovnih predmeta iz područja poljoprivrede 
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 potvrde o stečenim 
pedagoškim kompetencijama,  presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko su isti 
položili, 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  

 
 

 

 

 

 



POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

GJURE PREJCA 2  

10040 ZAGREB-DUBRAVA  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 150  ZAGREB, 4.8.2017  

NASTAVNIK/CA HRVATSKOG JEZIKA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1498870  

 
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: 4.8.2017  

 
Natječaj vrijedi do: 14.8.2017  

 
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 za nastavnika hrvatskog jezika 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 položenom 
stručnom ispitu ukoliko su isti položili, 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  

 
 

 

 

 

 



  

POLJOPRIVREDNA ŠKOLA  

GJURE PREJCA 2  

10040 ZAGREB-DUBRAVA  

POTREBE ZA RADNICIMA  

Broj biltena: 150  ZAGREB, 4.8.2017  

STRUČNI/A SURADNIK/CA KNJIŽNIČAR/KA  

 

Radno mjesto 
 
Broj: 1498873  

 
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: 4.8.2017  

 
Natječaj vrijedi do: 14.8.2017  

 
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 za STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA 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. 
Također, ukoliko se na natječaj primi prof. hrvatskog jezika ili prof. komparativne književnosti, isti 
će morati u propisanom roku položiti stručni ispit za bibliotekara. 
Uz prijavu kandidati moraju dostaviti i životopis, presliku diplome, presliku potvrde o stečenim 
pedagoškim kompetencijama,  presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ukoliko su isti 
položili, 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  

 
 

 

 

 

 



Temeljem natječaja za nastavnika hrvatskog jezika koji je objevljen na stranicama 

Zavoda za zapošljavanje i stranicama Škole uz suglasnost Školskog odbora odabrana je 

MIRELA FINDRIK FABIJANOVIĆ, magistra edukacije kroatistike. 



Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena 

 

Radno vrijeme: 6 sati nastave tjedno 

 

Smještaj: Nema smještaja 

 

Naknada za prijevoz: Djelomično 

 

Natječaj vrijedi od: 6.3.2017. 

 

Natječaj vrijedi do: 13.3.2017 

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj za nastavnika engleskog jezika 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 položenom stručnom ispitu ukoliko su isti položili, 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. 



ZA NASTAVNIKA ENGLESKOG JEZIKA NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME 

6 SATI NASTAVE UZ SUGLASNOST ŠKOLSKOG ODBORA IZABRANA JE 

MARIJA RADOČAJ, PROF. ENGLESKOG JEZIKA 



NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO  

NASTAVNIK ENGLESOG JEZIKA - nepuno neodređeno radno vrijeme, 6 sati 

nastave tjedno, 

Uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku. 

Uz dokaz o ispunjavanju uvjeta, kandidati moraju dostaviti potvrdu o nekažnjavanju 

sukladno članku 106. Zakona i elektronični ispis radnog staža.  

Pisane zamolbe šalju se isključivo poštom na adresu Škole 

Natječaj je otvoren do 28. veljače 2017. 



 
POLJOPRIVREDNA ŠKOLA 

Zagreb, Gjure Prejca 2 

Zagreb, 16. siječnja 2017. 

 

Poštovani,  
 

 

Nakon provedenog natječaja, 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 STRUKOVNIH 

PREDMETA, puno, određeno radno vrijeme, dobivena je potrebna suglasnost 

Školskog odbora za :  

 

1. SANJA LUBINA, dipl. Ing. agronomije, sa stečenim pedagoškim 

kompetencijama 

 

 

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      

 

  


