
 

 

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 PREHRANE I POZNAVANJA ROBE,  1 izvršitelj/ica, 3 sata nastave 

tjedno, neodređeno 

 

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, 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 diplome 
 - presliku radne knjižice i/ili potvrdu ili 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 o nekažnjavanju  

 



 

 

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 KUHARSTVA  1 izvršitelj/ica, pola radnog vremena, određeno do 31. 

kolovoza 2014. 

 

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, 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 
 - presliku radne knjižice i/ili potvrdu ili 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 o nekažnjavanju  

 



 

 

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 ENGLESKOG JEZIKA,  1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, određeno 

do povratka djelatnice s bolovanja 

 

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, 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 diplome 
 - presliku radne knjižice i/ili potvrdu ili 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 o nekažnjavanju  

 



Nastavnik/ca strukovnih predmeta 

Nastavnik/ca poznavanja robe i prehrane 

Na radno mjesto nastavnika strukovnih predmeta, nepuno radno vrijeme, određeno do 

povratka djelatnice, po natječaju raspisanom dana 18. rujna 2013. godine izabran je 

LUKA ŠIKLIĆ, dipl. ing.  

Na radno mjesto nastavnika poznavanja robe i prehrane, nepuno radno vrijeme 

određeno do dobivanja suglasnosti, po natječaju raspisnom 18. rujna 2013. godine 

izabrana je ANDREJA ĐURINSKI, dipl. ing.  

Školski odbor Poljoprivredne škole na sjednici održanoj 27. rujna 2013. godine, dao je 

potrebnu suglasnost za sklapanje ugovora sa imenovanim nastavnicima.  

Zahvaljujemo svima koji su iskazali interes za rad u našoj Školi. Dokumenti se mogu 

podići u Tajništvu svaki dan od 9,00 do 15,00 sati. 

  



NASTAVNIK/ICA STRUKOVNIH PREDMETA  
 

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena  

 
Radno vrijeme: 20 sati tjedno  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Natječaj vrijedi od: 18.9.2013  

 
Natječaj vrijedi do: 26.9.2013  

 
Potrebna zvanja: dipl. ing. agronomije, smjer hortikultura.  

 
Kontakt:  

• najava na telefon: 01 2988670  

• pismena zamolba: GJURE PREJCA 2, 10000 ZAGREB  

 

 

 



NASTAVNIK/ICA POZNAVANJA ROBE I PREHRANE  
 

 
Mjesto rada: ZAGREB  

 
Broj traženih radnika: 1  

 
Vrsta zaposlenja: Na određeno, do dobivanja suglasnosti MZOS

 
Radno vrijeme: 5 sati ukupno tjedno  

 
Smještaj: Nema smještaja  

 
Natječaj vrijedi od: 18.9.2013  

 
Natječaj vrijedi do: 26.9.2013  

 
Potrebna zvanja: dipl. ing. prehrambene tehnologije, dipl. ing. biotehnologije  

 
Kontakt:  

• najava na telefon: 01 2988670  

• pismena zamolba: GJURE PREJCA 2, 10000 ZAGREB  

 

 

 



NASTAVNIK/ICA LATINSKOG JEZIKA 
  

Radno mjesto 

 

 

 

 
Mjesto rada:ZAGREB 

 
Broj traženih radnika:1 

 
Vrsta zaposlenja:Na određeno 

 
Radno vrijeme:2 sata nastave tjedno (5 sati tjedno ukupno) 

 
Način rada:2 smjene 

 
Smještaj:Nema smještaja 

 
Naknada za prijevoz:Djelomično 

 
Natječaj vrijedi od:3.9.2013 

 
Natječaj vrijedi do:10.9.2013 

 


