
 

 

Obrazovni 

programi 

Zanimanja u četverogodišnjem 

trajanju: 

Poljoprivredni tehničar opći 

Poljoprivredni tehničar 

fitofarmaceut 

Veterinarski tehničar 

Zanimanja u trogodišnjem 

trajanju: 

Cvjećar 

Vrtlar 

 

U I. razred srednje škole u školskoj 

godini 2015./2016. učenici se 

prijavljuju i upisuju elektroničkim 

načinom putem mrežne stranice 

Nacionalnoga informacijskog 

sustava prijava i upisa u srednje 

škole www.upisi.hr ( NISpuSŠ).  

Jadrovska 20, 31000 Osijek 

TAJNIŠTVO:  

Telefon: 031/275-960 

         Faks: 031/275-968 

RAVNATELJ:  

Telefon: 031/275-964 

Poljoprivredna i 

veterinarska škola Osijek 

Obavijest o 

upisu u prvi 

razred 

Poljoprivredna i 

veterinarska škola 

Osijek 

 

školska godina 

2015./2016. 

e-mail: ured@ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr 

 
Dođite! 

Saznajte više! 



Upis u 1. razred školske godine 2015./2016. 

Četverogodišnja zanimanja 
 

 Školovanje traje četiri godine 

 Broj učenika u razrednom odjelu je 26 
 

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR OPĆI 

Nakon završenog školovanja posjeduje 
znanja i vještine za organizaciju rada u 
suvremenoj biljnoj proizvodnji, 
primjenjuje moderna i suvremena 
sredstva za rad uz korištenje znanja i 
dostignuća znanosti i tehnike. Posjeduje 
vještine i znanja za organizaciju rada u 
različitim granama stočarstva, pravilno 
korištenje nasljedne osnove i uvjete 

držanja pojedinih kategorija stoke. 

 

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR 

FITOFARMACEUT 
Primjenjuje, skladišti i prodaje sredstva 
za zaštitu bilja i ostale proizvode koji se 
koriste u poljoprivrednoj proizvodnji. 
Posjeduje znanja o uzročnicima biljnih 
bolesti, biljnim nametnicima, korovu, 
sredstvima za zaštitu bilja i njihovoj 
uporabi te njihovo djelovanje na 
čovjeka i okoliš. Poznaje asortiman u 

poljoprivrednoj ljekarni. 

 

 

VETERINARSKI TEHNIČAR  

Pomaže veterinaru pri pregledu, 
dijagnosticiranju bolesti i liječenju 
životinja. Sudjeluje u sprječavanju 
širenja zaraznih bolesti kod životinja. 
Može raditi u svim veterinarskim 
ustanovama (zavodi, stanice, 
ambulante), u uzgojnim i proizvodnim 
organizacijama, te kao samostalni 

uzgajivač i proizvođač. 
 

Trogodišnja zanimanja 

 Školovanje traje tri godine 

 Broj učenika u razrednom odjelu je 12 
 

CVJEĆAR 

Pribavlja, oblikuje, aranžira i prodaje 
sve vrste cvijeća te svakodnevno brine 
o uzgoju cvijeća i ukrasnog bilja do 
prodaje. Izrađuje cvjetne aranžmane, 
bukete i vijence po narudžbi ili za 
neposrednu prodaju. Pruža savjete 
kupcima o uzgoju i održavanju 

ukrasnog bilja i cvijeća. 

 

VRTLAR 

Bavi se sadnjom, uzgojem i 
održavanjem različitih vrsta ukrasnog 
bilja, cvijeća, drveća, voća i povrća te 
njihovom prodajom. Uređuje travnjake, 
zelene površine, groblja i sl. Sadi biljke 
u parkovima, okućnicama  i vrtovima.  
Vodi brigu o sadnji bilja, gnojidbi, 

razmnožavanju i zaštiti od nametnika. 

Elementi za izbor učenika: 
 

ZAJEDNIČKI ELEMENT: 
prosjek svih zaključnih ocjena svih 
nastavnih predmeta na dvije 
decimale u posljednja četiri 
razreda osnovnoga obrazovanja 
 
POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR 

OPĆI i  

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR 

FITOFARMACEUT 
 

Iz svjedodžbe 7. i 8. razreda: 
 

hrvatski jezik, matematika, 
prvi strani jezik, kemija, 

biologija i tehnička kultura  

 

VETERINARSKI TEHNIČAR  

Iz svjedodžbe 7. i 8. razreda: 
 

hrvatski jezik, matematika, 
prvi strani jezik, kemija, 

biologija i geografija  

 

CVJEĆAR I VRTLAR 
 

Iz svjedodžbe 7. i 8. razreda:  
 

hrvatski jezik, matematika, 

prvi strani jezik 

 

 


