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Vinkovci, 10.prosinca 2021. 

 
 

OBAVIJEST 
kandidatima prijavljenima na Natječaj za radna mjesta od 25.studenoga 2021. 

 

 

Sukladno Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za 

zapošljavanje Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci ( u daljnjem tekstu: Pravilnik),  

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo)  utvrdilo je:  

 

1. Za radno mjesto stručni suradnik pedagog – Škola je zaprimila 8 prijava kandidata 

od kojih svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja te će biti pozvani na procjenu 

odnosno testiranje koje će se održati dana 15.prosinca 2021. prema rasporedu koji će 

im biti dostavljen  putem e-maila. 

 

2. Za radno mjesto nastavnik kemije – Škola je zaprimila 5 prijava kandidata od kojih 

svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja te će biti pozvani na procjenu odnosno 

testiranje koje će se održati dana 15.prosinca 2021. prema rasporedu koji će im biti 

dostavljen  putem e-maila. 

 

3. Za radno mjesto nastavnik geografije – Škola je zaprimila 3 prijave kandidata od 

kojih 2 prijave ispunjavaju uvjete natječaja te će biti pozvani na procjenu odnosno 

testiranje koje će se održati dana 15.prosinca 2021. prema rasporedu koji će im biti 

dostavljen  putem e-maila. 

 

4. Za radno mjesto nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (magistar inženjer 

bilinogojstva, smjer Biljna proizvodnja), određeno vrijeme do povratka radnice – 

Škola je zaprimila 7 prijava kandidata od kojih 2 prijave ispunjavaju sve uvjete 

natječaja  te će biti pozvani na procjenu odnosno testiranje koje će se održati dana 

16.prosinca 2021. prema rasporedu koji će im biti dostavljen  putem e-maila. 

 

5. Za radno mjesto nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (magistar inženjer 

bilinogojstva, smjer Biljna proizvodnja), određeno vrijeme do 31.8.2022. – Škola 

je zaprimila 9 prijava kandidata od kojih 2 prijave ispunjavaju sve uvjete natječaja  te 

će biti pozvani na procjenu odnosno testiranje koje će se održati dana 16.prosinca 

2021. prema rasporedu koji će im biti dostavljen  putem e-maila. 

 

6. Za radno mjesto nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (magistar inženjer 

fitomedicine) – Škola je zaprimila 5 prijava kandidata od kojih 2 prijave ispunjavaju 

sve uvjete natječaja  te će biti pozvani na procjenu odnosno testiranje koje će se 

održati dana 16.prosinca 2021. prema rasporedu koji će im biti dostavljen  putem e-

maila. 

 

7. Za radno mjesto nastavnik poljoprivredne grupe predmeta (magistar inženjer 

bilinogojstva, Zaštita bilja)– Škola je zaprimila 9 prijava kandidata od kojih 1 prijava 

ispunjava sve uvjete natječaja  te će kandidat biti pozvan na procjenu odnosno 



testiranje koje će se održati dana 16.prosinca 2021. prema rasporedu koji će biti 

dostavljen  putem e-maila. 

 

8. Za radno mjesto nastavnik strojarske grupe predmeta (magistar inženjer 

strojarstva) – Škola je zaprimila 3 prijave kandidata od kojih 1 prijava ispunjava sve 

uvjete natječaja  te će kandidat biti pozvan na procjenu odnosno testiranje koje će se 

održati dana 16.prosinca 2021. prema rasporedu koji će mu biti dostavljen  putem e-

maila. 
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