
1 

 

ПОЉОПРИВРЕДНО – ХЕМИЈСКА  ШКОЛА, школска 2021/2022. година. 

Образовни профил: ЦВЕЋАР-ВРТЛАР  

Радни задаци у оквиру стручних компетенција за издраду два радна 

задатка у оквиру завршног испита 
 

СТРУЧНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
ШИФРА НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА 
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Производња 

поврћа  и 

украсних 

дрвенастих 

врста, 

формирање 

травњака, 

садња, 

гајење и мере 

неге  на 

сталном месту 

ЦВ-А1 Сетва цвекле 

ЦВ-А2 Сетва першуна 

ЦВ-А3 Сетва спанаћа 

ЦВ-А4 Расађивање парадајзa 

ЦВ-А5 Расађивање паприке 

ЦВ-А6 Расађивање салате 

ЦВ-А7 Расађивање купуса 

ЦВ-А8 Расађивање карфиолa 

ЦВ-А9 Заштита купусњача од болести и штеточина 

ЦВ-А10 Заштита плодовитог поврћа од болести и 
штеточина 

ЦВ-А11 
Размножавање четинарске врсте дрвећа 
зеленим резницама 

ЦВ-А12 
Размножавање листопадне врсте дрвећа 
сетвом семена 

ЦВ-А13 Размножавање жбунасте врсте полегањем 

ЦВ-А14 Размножавање жбунасте врсте дељењем 

ЦВ-А15 
Размножавање листопадне четинарске врсте 
обичним спајањем 

ЦВ-А16 Садња четинарског дрвећа са бусеном 

ЦВ-А17 Садња листопадног дрвећа без бусена 

ЦВ-А18 Садња зимзеленог шибља са бусеном 

ЦВ-А19 Садња листопадног шибља без бусена 

ЦВ-А20 Садња дворедне живе ограде 

ЦВ-А21 Орезивање живе ограде 

ЦВ-А22 Подмлађивање круне саднице шибља 

ЦВ-А23 Сетва травњака омашком 

ЦВ-А24 Формирање травњака поставњањем бусена 

ЦВ-А25 Кошење траве моторном косачицом 
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СТРУЧНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 
ШИФРА НАЗИВ РАДНОГ ЗАДАТКА 

 

 

 

Б 

Производња, 

садња, 

нега цвећа 

и израда 

аранжмана 

ЦВ-Б1 Сетва једногодишње цветне врсте у сандучиће 

ЦВ-Б2 Сетва једногодишње цветне врсте у контејнере 

ЦВ-Б3 
 Сетва једногодишње цветне врсте на 

отвореном 

ЦВ-Б4 
Пикирање сејанаца једногодишње цветне врсте 

у саксије 

ЦВ-Б5 
Расађивање расада једногодишње цветне врсте 

на стално место 

ЦВ-Б6 Садња луковичастог цвећа 

ЦВ-Б7 Садња гомољастог цвећа 

ЦВ-Б8 Размножавање перена дељењем бокора 

ЦВ-Б9 Размножавање хризантема резницама 

ЦВ-Б10 
Размножавање саксијског цвећа лисним 

резницама 

ЦВ-Б11 
Размножавање саксијског цвећа вршним 

резницама 

ЦВ-Б12 Нега саксијског цвећа-прелончавање 

ЦВ-Б13 Калемљење ружа окулирањем 

ЦВ-Б14 Садња садница ружа 

ЦВ-Б15 Мере неге на цветној површини 

ЦВ-Б16 Израда букета у руци – декоративни букет 

ЦВ-Б17 Израда централног стоног аранжмана 

ЦВ-Б18 Израда цветног аранжмана у корпи 

ЦВ-Б19 Израда ускршњег цветног аранжмана 

ЦВ-Б20 Израда новогодишњег аранжмана 

ЦВ-Б21 Израда венчаног букета у држачу – бидермајер 

ЦВ-Б22 
Израда каскадног стоног аранжмана - 

младеначки аранжман 

ЦВ-Б23 Израда подног аранжмана 

ЦВ-Б24 Израда зидног аранжмана 

ЦВ-Б25 Израда сузе 

 


