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РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊА  
средњих стручних школа Републике Српске 
у струци пољопривреда и прерада хране 

 
 
 

            Републичко такмичење ученика других, трећих и четвртих разреда у струци 
пољопривреда и прерада хране одржаће се у Пољопривредној школи у Бањалуци, 07. 
априла 2012. године.  

На такмичењу ће учествовати ученици сљедећих занимањима: пољопривредни 
техничар, прехрамбени техничар, ветеринарски техничар и пекар. 

Ученици наведних занимања ће се такмичити из сљедећих предмета, модула и 
наставних јединица: 

 
1. ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР 
 теоретски дио (тестирање) 
 практичан дио (пикирање и калемљење) 

 
Тест теоријских знања ће обухватати сљедеће модуле:  

o Ратарство са повртарством – II разред 
   -Модул 1. ЖИТАРИЦЕ 
o Биљна производња - II разред 
   -Модул 4. СЈЕТВА, САДЊА И ЊЕГА 
o Механизација - II разред 
   -Модул 3. МАШИНЕ ЗА ПРИПРЕМУ ЗЕМЉИШТА, СЈЕТВУ И САДЊУ 
o Заштита биља - III разред 
   -Модул 1. УЗРОЧНИЦИ БИЉНИХ БОЛЕСТИ 
o Сточарство са исхраном - II разред 

        -Модул 1. ОПШТЕ СТОЧАРСТВО 
  Такмичарску екипу ће чинити два ученика. 

 
Практичан дио ће обухватати: 

o Производњу расада поврћа (пикирање) 
o Практична настава - II разред 

         -Модул 5. ОРГАНИЗАЦИЈА СЈЕТВЕ И САДЊЕ, 
           Јединица 2. Производња садног материјала и садња 

 Такмичарску екипу ће чинити један ученик 
 

o Производњу садница воћака (калемљење) 
o Практична настава - III разред 

        -Модул 12. ОПШТЕ ВОЋАРСТВО, 
          Јединица 1. Размножавање воћака 

 Такмичарску екипу ће чинити један ученик 
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2. ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР 
 теоретски дио (тестирање) 
 практичан дио (израда пекарских производа) 

 
Тест теоријских знања ће обухватати: 

o Прехрамбену технологију - II разред 
  -Модул 2. ТЕХНОЛОГИЈА ШЕЋЕРА, СКРОБА И КОНДИТОРСКИХ ПРОИЗВОДА, 
    Јединица 1. Технологија шећера 
 Такмичарску екипу ће чинити два ученика 

 
Практичан дио (израда пекарских производа по слободном избору) - пекар 

o Практичну наставу - II разред  
  -Модул 1. Замјесивање и ферментација, 

               -Модул 2. Обрада тијеста 
               -Модул 3. Печење, хлађење хљеба и манипулација након хлађења 

 Такмичарску екипу ће чинити два ученика. 
 
 

3. ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 
 

Тест теоријских знања ће обухватати: 
o Патологију - II разред 

       -Модул 2. СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 
 Такмичарску екипу ће чинити два ученика. 
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