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Кпнкурспм за упис у щкплску 2018/2019. гпдину, кпји ће бити расписан накпн пдлуке Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, дефинисаће се услпви уписа и 
пријављиваоа кандидата. 
Текст кпнкурса и актуелне инфпрмације мпжете пратити на званишнпј интернет адреси Виспке ппслпвне щкпле струкпвних студија http://upis.vps.ns.ac.rs/ 
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Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија у Нпвпм Саду је државна институција са 
традицијпм дужпм пд ппла века, са преппзнатљивим, цеоеним смерпвима и 
прпфилима, те са изузетнп развијенпм ппслпвнпм сарадопм са брпјним дпмаћим и 
међунарпдним институцијама у пбласти привреде и пбразпваоа. Разнпврснпст 
студијских прпграма и флексибилнпст у ппгледу пптреба тржищта и студената утицали 
су на преппзнатљивпст щкпле у щирем пкружеоу.  
 
У будућем перипду, щкпла ће интензивније радити на развијаоу међунарпдне 
сарадое, ппсебнп на ппљу размене студената и прпфеспра, кап и на ближем и 
пптпунијем ппвезиваоу са привредпм склапаоем угпвпра са великим кпмпанијама, 
какп би се нащим студентима пбезбедила квалитетна и разнпврсна струшна пракса. 
Задатак и циљ щкпле у нареднпм перипду свакакп ће бити кпнтинуиранп и струшнп 
усаврщаваое заппслених, заједнишка истраживаоа, радпви и студије, размена 
наушних и струшних публикација са институцијама из земље и инпстранства, кап и 
други пблици сарадое пд заједнишкпг интереса, а ппсебнп се надамп да ће пва 
унапређеоа и заједнишка настпјаоа утрти пут ка прпјектима пд щирег знашаја, кпји ће 
јпщ вище дппринети угледу щкпле. 
За дпбар рад щкпле изузетнп је битна и дпбра кпмуникација између студената и 
прпфеспра, шему желимп да ппсветимп ппсебну пажоу, те се збпг тпга надамп да ћете 
ви, нащи студенти, кап најбпљи представници щкпле, узети ушещћа у свим будућим 
активнпстима. 

                                                                                                                                                                                           Директпр Др Јелена Дамоанпвић 
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Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија у Нпвпм Саду је државна щкпла са традицијпм у пбразпваоу кадрпва екпнпмске и инфпрматишке 
струке дугпм 59 гпдинa. Пва Щкпла и оени студијски прпграми су акредитпвани пд стране надлежних пргана Републике Србије у складу са 
Закпнпм п виспкпм  пбразпваоу и ппслује на пснпву дпзвпле за рад издате пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за науку и технплпщки 
развпј. Седищте Щкпле је у Нпвпм Саду, у улици Владимира Перића – Валтера, брпј 4., а свпју делатнпст пстварује и у ппслпвнпј згради на 
Булевару Краља Петра I, брпј 38/III. 

 
 

Студије се прганизују кап: 
 
Пснпвне струкпвне студије (студије I степена) трају три гпдине - щест семестара, у пбиму пд 180 (ЕСПБ). 
Студијски прпграми на пснпвним студијама кпје Щкпла реализује су: 

 ПРИМЕОЕНА ИНФПРМАТИКА 
Струшни назив кпји студент стише: струкпвни инфпрматишар 

 ФИНАНСИЈE И БАНКАРСТВП 
Струшни назив кпји студент стише: струкпвни екпнпмиста 

 ТРГПВИНА И МЕЂУНАРПДНП ППСЛПВАОЕ 
Струшни назив кпји студент стише: струкпвни екпнпмиста 

 ПРЕДУЗЕТНИЩТВП 
Струшни назив кпји студент стише: струкпвни меначер 

 ТУРИЗАМ И ХПТЕЛИЈЕРСТВП 
Струшни назив кпји студент стише: струкпвни екпнпмистa 

 

            П НАМА                                                                                                                                                         
 



 

Специјалистише струкпвне студије (студије II степена)  трају једну гпдину - два семестра, у пбиму пд 60 (ЕСПБ). 
Студијски прпграми на специјалистишким студијама кпје Щкпла реализује су: 

 БАНКАРСКП И БЕРЗАНСКП ППСЛПВАОЕ  
Струшни назив кпји студент стише: Струкпвни екпнпмиста - специјалиста 

 MEHAЧMEHT  
Струшни назив кпји студент стише: Струкпвни екпнпмиста - специјалиста 

 
 
Мастер струкпвне студије (студије II степена)  трају две гпдине - шетири семестра, у пбиму пд 120 (ЕСПБ). 
Студијски прпграм на мастер студијама кпји Щкпла реализује је: 

 МЕЂУНАРПДНП ППСЛПВАОЕ И ФИНАНСИЈЕ  
Струшни назив кпји студент стише: Струкпвни мастер екпнпмиста 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
Настава у првпј гпдини пснпвних струкпвних студија је заједнишка на свим студијским прпграмима псим на студијскпм прпграму Примеоена 
инфпрматика. 
Настава се реализује крпз предаваоа, вежбе, кпнсултације, израду семинарских радпва, прпјектних задатака, праксу у предузећима, струшне 
екскурзије, кплпквијуме и пплагаое испита. Настава се извпди пп наставним групама, у преппдневним и ппппдневним шаспвима.  
Наставни предмети су једнпсеместрални, и накпн пдслущане наставе студент стише правп на пплагаое испита. Испити се пплажу писменп, 
усменп, или писменп и усменп.  
 
ВИСПКА ППСЛПВНА ЩКПЛА СТРУКПВНИХ СТУДИЈА ЈЕ: 
 

 Щкпла у кпјпј се савременим нашинима рада и крпз интерактивну наставу, рещаваое „студија слушаја“, дебате и семинаре стишу 
практишна знаоа неппхпдна за рад на кпнкурентскпм тржищту; 

 Щкпла кпја је усмерена на развијаое аналитишкпг и критишкпг размищљаоа и у кпјпј се дпбија мпгућнпст да се пптврде и развију 
разлишите ппслпвне сппспбнпсти студената;   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                    
                                               Једна пд библиптека у Шкпли                                                                                        Читапница 

            НАЧИН И МЕТПДЕ СТУДИРАОА                                                                                                                
 



 

 
 Щкпла кпја прганизује струшне ппсете предузећима, банкама, сајмпвима и гпстујућа предаваоа струшоака из инпстранства, српдних 

Факултета и успещних дпмаћих предузећа; 
 Щкпла у кпјпј је мпгуће усаврщити ппслпвне стране језике: енглески, немашки, француски и руски језик, неппхпдне за успещну ппслпвну 

кпмуникацију са страним партнерима; Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија и Центар за ушеое страних језика прганизују ппщте, 
ппслпвне, кпнверзацијске и специјализпване курсеве енглескпг, немашкпг, францускпг и рускпг језика. Курсеви су намеоени свима кпји 
желе да пбнпве или усаврще свпје знаое страних језика какп би се припремили за пплагаое сертификпваних диплпма, за рад у 
страним кпмпанијама или се припремају за пдлазак у инпстранствп; 

 Щкпла у кпјпј ппстпји Центар за развпј каријере пснпван са циљем лакщег и бржег ппвезиваоа студената и привреде. Центар за развпј 
каријере и Пдбпр за развпј представљају две целине кпје заједнишким радпм трасирају најбпљи пут за свакпг студента, такп щтп 
усмеравају пажоу на прпцену оегпве индивидуалнпсти и у складу са тпм прпценпм ппзиципнирају студента на најадекватније местп на 
тржищту рада крпз пбављаое студентске праксе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
                                                           
                                              Семинар у свечанпј сали Шкпле                                                                                          Рачунарска лабпратприја 
 



 

 Щкпла кпја у сарадои са Billans International doo, пд 2017. гпдине прганизује курс за сертификпванпг сампсталнпг коигпвпђу са циљем 
стицаоа тепријских и практишних знаоа за сампсталнп пбављаое коигпвпдствених ппслпва ради лакщег прпналажеоа ппсла или 
птппшиоаоа сппственпг бизниса. 

 Щкпла кпја улаже знашајна средства у најсавременију електрпнску ппрему, прпстпр и библиптеку и ствара пдлишне услпве за 
студираое и усаврщаваое. Щкпла распплаже пдгпварајућим прпстпрпм, ппремпм и ушилима за реализацију свпје делатнпсти. 
Кабинети за инфпрматику су ппремљени најсавременијпм рашунарскпм техникпм, ппследое генерације, а Щкпла је прикљушена и на 
Интернет мрежу, ппседује Интерактивне табле, Инфп кипске и Интернет кафе. 

 Щкпла кпја пружа ппдрщку студентима са инвалидитетпм у прпцесу студираоа. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Накпн заврщетка студија на Виспкпј ппслпвнпј щкпли, у зависнпсти пд смера, бићете пбушени за рад у банкама, државним институцијама,  
туристишким агенцијама,  тргпвинским предузећима, псигуравајућим друщтвима, владиним прганизацијама, синдикатима, инвестиципним 
фпндпвима, ревизпрским кућама, кап сампстални предузетник, прпграмер, систем администратпр и др. 
 
 
 
 
 
 

           ГДЕ МПГУ ДА РАДИМ?                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 



 

 

 
 
 
Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија ппкренула је 
рад стратещкпг саветпдавнпг тела - Пдбпра за развпј. 
Шланпве Пдбпра шине еминентни привредници, 
наушници и представници релевантних струшних 
удружеоа кпји ће свпјим знаоем, искуствпм и 
сарадопм дппринети унапређеоу релевантнпсти и 
квалитета студијских прпграма и наставе; оихпвпм 
усклађиваоу са реалним пптребама привреде и 
друщтва; пбезбеђиваоу инфраструктуре и људских 
ресурса за квалитетнп пдвијаое праксе; блискпм 
ппвезиваоу и сарадои наще институције с привредним 
субјектима. 
                                                                                                                                      
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         Састанак Одбпра за развпј 
 

Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија у Нпвпм Саду је ппуздан партнер свпјим студентима у трасираоу оихпве прпфесипналне каријере. 
Велики брпј студената је накпн заврщетка щкплпваоа у нащпј институцији заузеп местп на најпдгпвпрнијим ппзицијама у приватнпм и 
државнпм сектпру. Такпђе, наща Щкпла је партнер и ппслпдавцима у прпцесу дплажеоа дп жељенпг кадра. Стпга, ппсебан знашај дајемп 
прганизпваоу струшних пракси у великпм брпју предузећа и институција са кпјима имамп сталну сарадоу. У тпку струшне праксе студенти 
имају прилику да се уппзнају са ппслпвним прпцесима и стекну практишна искуства ушествујући у свакпдневним ппслпвним активнпстима, 
неппсреднп ппсматрајући заппслене и радећи на кпнкретним задацима. Студенти накпн пбављене праксе дпбијају пдгпварајућу пптврду кпја 
представља дпказ да су стекли пдређенп практишнп знаое у прганизацији. 
 

            САРАДОА СА ПРИВРЕДПМ                                                                                                                         
 



 

 Societe Generale Србија, http://www.societegenerale.rs/ 

 Erste Bank АД Нпви Сад, https://www.erstebank.rs/ 

 ComData, Нпви Сад, https://www.comdata.rs 

 Execom, Нпви Сад, https://execom.eu  

 Фпнд „Еврппски ппслпви“ АП Впјвпдине, http://vojvodinahouse.eu/ 

 Univerexport Нпви Сад, https://univerexport.rs/ 

 ЈП „Србијагас“, www.srbijagas.com/ 

 „Дунав псигураое“ A.Д.O., www.dunav.com 

 Туристишка прганизација Впјвпдине, Нпви Сад, https://vojvodinaonline.com 

 Туристишка прганизација Пирпт, Пирпт, https://topirot.com 

 Fantast tourist ДПП Нпви Сад, http://www.fantast.rs/ 

 Нпвпсадски сајам, http://www.sajam.net/sr/ 

 Grand Motors ДПП, http://www.grandmotors.rs/ 

 Limitz ДПП Нпви Сад, http://www.limitz.rs/ 

 Univerzal ДПП Нпви Сад, www.uni.rs/ 

 Јавне медијске устанпве „Радип-телевизија Впјвпдине“, http://www.rtv.rs/ 

 Stephany World Travel, http://stephany.rs   

 Хптел Нпви Сад, http://hotelnovisad.co.rs/ 

 Хптел Впјвпдина АД Нпви Сад, http://www.hotelvojvodina.rs/ 

 Удружеое грађана „Наципнална кпмпра за мпду Србије“ Нпви Сад , http://serbiafashionweek.com/ 

 Агенција звезда маркетинга, Бепград, http://zvezdineigre.com 

 

Пријаву за пбављаое струшне праксе студенти мпгу  ппднети за пна предузећа/прганизације кпја се налазе на листи ппнуде струшне праксе. 
Листа ппнуде прганизација у кпјима је мпгуће пбавити струшну праксу прпщириваће се схпднп нпвим угпвприма п сарадои. Студенти ће бити 
расппређени на пбављаое стушне праксе у пнп предузеће или институцију кпју су навели у пријави, а схпднп тренутним пптребама наведене 
прганизације. 
 
Предузећа у кпјима је мпгуће пбавити струшну праксу: 

 

https://www.comdata.rs/
http://www.dunav.com/
https://vojvodinaonline.com/
http://www.rtv.rs/
http://stephany.rs/
http://serbiafashionweek.com/


 
 
 
 
У Виспкпј ппслпвнпј щкпли струкпвних студија, 2017. гпдине пснпван је Центар за развпј каријере.  
Мисија Центра за развпј каријере јесте да пружи кпнтинуирану ппдрщку свпјим студентима у ппгледу развпја каријере, наставка пбразпваоа и 
заппщљаваоа. Центар за развпј каријере представља сппну између Щкпле (студената) и захтева тржищта пп питаоу струшне праксе и будућег 
заппслеоа. Такпђе, Центар за развпј каријере и Пдбпр за развпј представљају две целине кпје заједнишким радпм трасирају најбпљи пут за 
свакпг студента, такп щтп усмеравају пажоу на прпцену оегпве индивидуалнпсти и у складу са тпм прпценпм ппзиципнирају студента на 
најадекватније местп на тржищту рада крпз пбављаое студентске праксе.  
Задатак Центра за развпј каријере је да ппмпгне ппјединцу да прпцени свпје сппспбнпсти, интереспваоа и вреднпсти, да дпбије инфпрмације 
п мпгућнпстима дпдатнпг пбразпваоа, усаврщаваоа и заппслеоа, ппзиципнира себе на тржищту рада – какп у пднпсу на захтеве сампг 
тржищта, такп и у пднпсу на сппствене сппспбнпсти, интереспваоа и искуствп. Задатак Центра је и да пмпгући пптималну прпцену кап и 
усклађиваое ппнуде и тражое, пп питаоу струшне праксе и мпгућег заппслеоа, кап и да пружи инфпрмативне услуге у ппгледу слпбпдних 
радних места. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У циљу пптпунијег ппвезиваоа са привредпм, Виспка ппслпвна щкпла, Пдбпр за развпј и Центар за развпј каријере пкупиће неке пд 
најуспещнијих кпмпанија, једнпм дп двапут гпдищое, и прганизпваће сајам на кпм ће бити представљене мпгућнпсти и щансе за 
заппщљаваое.  
На пвај нашин, сврщени студенти ће дпбити прилику да дпђу у неппсредан кпнтакт са већим брпјем угледних привредника и дпбију све 
пптребне инфпрмације везане за саме кпмпаније, услпве рада, мпгућнпсти за напредпваое, најтраженија знаоа и вещтине кап и тренутнп 
птвпрене ппзиције. Ппред тпга, сајам ће бити изванредна прилика студентима да се представе, пставе ппзитиван утисак на пптенцијалне 
ппслпдавце и директнп предају свпје радне бипграфије.  

          ЦЕНТАР ЗА РАЗВПЈ КАРИЈЕРЕ                                                             

            САЈАМ ЗАППШЉАВАОА 
 



 

 



 

 
 
 
 
Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија, прганизује разлишите дпгађаје и акције какп би упптпунила студентски живпт. 
 
 
Трибина “Млади у државнпм ппслу: да или не?” 
 
Са циљем да студентима приближи разлику између ппсла у државним институцијама и приватнпг бизниса, пднпснп предузетнищтва, пдржана 
је трибина “Млади у државнпм ппслу: да или не?” 
Гпсти трибине били су глумци из емисије "Државни ппсап", Димитрије Баоац и Никпла Щкпрић.                                                                                                       
 

 Трибина “Млади у државнпм ппслу: да или не?” 

 

            ДПГАЂАЈИ У ШКПЛИ 
 



 

 
Предаваое „Ппстигнуће и психплпщка цена успеха“ 
 
Владан Беара, психплпг и придружени сарадник Алберт Елис 
Института из Оујпрка, пдржап је пвп занимљивп предаваое и дап 
пдгпвпр на питаоа: Щта знаши бити успещан? За кпга кажемп да је 
успещан? Да ли тп щтп смп успещни на једнпм ппљу знаши да смп 
неуспещни на другпм? Да ли је успех увек пријатан? Да ли успех 
има цену? 
                                                                                                                                             
                                                                                                                                              
         
 
                                                                                                                                                                                Предаваое „Ппстигнуће и психплпшка цена успеха“ 
 
 
 

Предаваое „Интернет маркетинг“ 
 
Бранимир Цигале, власник агенције за дигитални маркетинг "POSH 33" и 
предаваш на брпјним кпнференцијама у регипну, дап је пдгпвпре на питаоа: 
Какп и щта људи траже на претраживашима? Да ли нас рекламе са сајта прате 
кад сурфујемп на интернету? Щта људи впле, а щта не на друщтвеним 
мрежама? Какп успещнп прпдати пнлајн? 
                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 

                                  Предаваое „Интернет маркетин 



 

Предаваое „Млади и сппрт“ 

 
На пву интересантну тему гпвприла је наща млада и талентпвана кпщаркащица Милица Дабпвић.  
Милица је истакла знашај ушествпваоа у сппрту, а ппсебнп тимским сппртпвима кпји младе уши тимскпм раду, лидерству, сампдисциплини, 
пдгпвпрнпсти, тплеранцији, развија оихпве вещтине савладаваоа разлишитих прпблема, уши их истрајнпсти, ппщтпваоу аутпритета, развија 
радне навике, јаша оихпв карактер, сампппщтпваое и сампппуздаое. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      
 

 

Предаваое „Млади и сппрт“ 
 



 

Семинар ˝Мпда накпн дигиталне (Р)евплуције˝  
 
Маркетинг саветница у пбласти мпднпг бизниса, Barbara Locatelli, кпја је ппзната пп сарадои са великим брендпвима кап щтп су Roberto Cavalli 
и Michael Kors, пдржала је семинар на тему ˝Мпда накпн дигиталне (Р)евплуције˝на кпм је гпвприла п саветима везаним за интернет прпдају, 
дигиталнпм маркетингу и блпгингу кап интернет бизнису. 
 
Семинар је пдржан у пквиру Serbia Fashion Week-а. 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар ˝Мода након дигиталне (Р)еволуције˝ 

 



  



 

Oкругли стп „Where is the EU heading to?“ 

Щкпла је прганизпвала пкругли стп на тему „Where is the EU heading to?“ (У кпм 
правцу иде Еврппска унија?). П будућнпсти Еврппске уније и п месту и утицају 
сваке садащое и будуће шланице у опј и брпјним другим питаоима гпвприли 
су прпф. Nicolas Levrat и прпф. Мирпслав Јпванпвић са Института за глпбалне 
студије (Global Studies Institute), Универзитет у Женеви. Прпф. Nicolas Levrat је 
директпр Еврппскпг Института у Женеви и прпфеспр међунарпднпг и 
еврппскпг права, a прпф. Мирпслав Н. Јпванпвић предаје екпнпмску 
интеграцију на Универзитету у Женеви.                        

 

                                                                                                                                                                Oкругли стп „Where is the EU heading to?“ 

 

 

NOVI SAD VPŠ OPEN 2017 - студентски дебатни турнир 

Щкпла је прганизпвала први међунарпдни студентски дебатни турнир 
NOVI SAD VPŠ OPEN 2017. На турниру је ушествпвалп пкп 50 студената из 
Србије, Велике Британије, Русије, Данске, Щвајцарске, Аустрије, Ппљске, 
Бугарске и Хрватске. Студенти су дебатпвали на теме п Еврппскпј Унији и 
еврппскпм идентитету, екпнпмији, виспкпм пбразпваоу.  

 

 

                                        NOVI SAD VPŠ OPEN 2017 



 

Дан студената   

Ппвпдпм Дана студената, Щкпла је прганизпвала сппртски дан за студенте, асистенте и прпфеспре Щкпле. Такмишеое је билп прганизпванп у 
малпм фудбалу и играма без граница.    
                                                                                                                                           

 
 Обележаваое Дана студената 



 

Акција „Буди туристишки впдиш на едан дан“ 

Ппвпдпм Светскпг дана туристишких впдиша, студенти са смера Туризам и хптелијерствп, прганизпвали су щетоу Петрпварадинскпм тврђавпм 
и центрпм Нпвпг Сада. Тпм приликпм су демпнстрирали свпје знаое и пмпгућили свим заинтереспванима да науше нещтп нпвп п истприји 
Петрпварадина и Нпвпг Сада, п занимљивпстима, легендама и туристишким атракцијама. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                               
 
 

Обележаваое Светскпг дана туристичких впдича 



 

Друщтвена пдгпвпрнпст 
 
 
ВПЩ Нпвпсадски крпс „Тршим за дешји псмех“ је 
традиципнална трка у прганизацији нащег бивщег студента, 
ппзнатпг атлетишара Гпрана Вендленера, кпја пкупља 
прпфесипналне и рекреативне тркаше из целе земље. Пд 2017. 
гпдине, наща Щкпла је укљушена у прганизацију пве 
хуманитарне трке. 

                                              Директпр Шкпле Др Јелена Дамоанпвић и                                                                                                                      
атлетичар Гпран Вендленер 

 



 

Ппред тпга, студенти и заппслени у Щкпли, редпвнп се пдазивају хуманпј акцији дпбрпвпљнпг даваоа крви у прганизацији Завпда за 
трансфузију крви Впјвпдине. 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Акција добровољног давања крви 



 

 
 
 
 
 

Радмилп Јпсиппвић, Струкпвни екпнпмиста, Прпфеспр Екпнпмске щкпле у Бијељини 

Са пве временске дистанце, а прпщле су скпрп двије деценије, кап средопщкплски прпфеспр с 
петнаестпгпдищоим искуствпм рада с младима, с лакпћпм размищљам п студентским данима. Свпјим 
ушеницима у Екпнпмскпј щкпли у Бијељини са великим ппнпспм истишем да сам студирап на ВПЩ и 
тпплп им преппрушујем да и сами тамп наставе щкплпваое. 

Тппла атмпсфера, енергија, пплетнпст, ппсвећенпст и ппжртвпваое наставнпг кадра је пнп щтп је 
карактерисалп ВПЩ у вријеме када сам бип студент. Имап сам срећу да ми предају људи кпји знају да 
преппзнају и цијене труд и залагаое и кпји су несебишнп давали себе у пнп щтп раде. Драгпцјенп 
искуствп кпје сам стекап кап оихпв студент јесте приступ прпфеспра кпји свпје ушенике дпведе дп прага 
оихпвпг знаоа и псппспбљава их за критишкп мищљеое и сампсталнп трагаое за инфпрмацијама, те 
усаврщаваое сппствених талената.  

Знаое стешенп у Виспкпј ппслпвнпј щкпли пмпгућилп ми је да с лакпћпм заврщим и екпнпмски факултет, 
накпн шега сам дпбип ппсап у Екпнпмскпј щкпли у Бијељини, гдје пд 2003. радим кап прпфеспр ппслпвне инфпрматике. Хпнпрарнп радим и 
кап прпфеспр статистике и математике, а бавим се и web  дизајнпм и рашунарским мрежама. 

Увијек сам се рукпвпдип мищљу да је шпвјек напружан знаоем неппбједив и затп се свакпдневнп у раду са ушеницима трудим да им пренесем 
свпја искуства, стварајући такп, надам се, генерације младих спремних на све изазпве у вијеку цјелпживптнпг ушеоа. Стпга садащоим, али и 
будућим студентима тпплп ппрушујем да је ВПЩ прави избпр и прави пут дп знаоа. 
 
 
 
 
 

            ИСКУСТВА НАШИХ СТУДЕНАТА                                                                                                                
 



 

 
 

Сандра Чубрилпвић, студент специјалистишких студија ВПШ, студент-демпнстратпр на ВПШ, 
Сарадник Product Team-a у Tehnoexportu 
 
Накпн заврщене средое екпнпмске щкпле у Инђији, пдлушила сам се да упищем ВПЩ. Пп преппруци 
пријатеља, ппсетила сам сајт Щкпле да бих се инфпрмисала. Када сам први пут тамп крпшила, пнп щтп 
ме је пдущевилп бип је оен изглед, какп сппља, такп и изнутра. Щкпла је ппремљена најмпдернијпм 
ппремпм и заиста сваки тренутак тамп прпведен шини да се псећате да бащ ту припадате. 
 
Накпн заврщенпг смера Тргпвина и међунарпднп ппслпваое уписала сам и специјалистишке студије на 
смеру Банкарствп и псигураое, јер нисам мпгла да замислим да наставим студије на некпј другпј 
инстутуцији. Пвп је мпј избпр и тврдим, најбпљи избпр! Прпфеспри су увек ту да нам изађу у сусрет, да 
нам ппмпгну, да нас саслущају, кажу лепу реш и дају мудар савет. Не уше нас самп пнпме щтп нам пище 
у коигама, и щтп је руку на срце свакп пд нас сппспбан да сам прпшита и науши – пни нас уше и да 
будемп кпмуникативни, да се снађемп у свакпј ситуацији, уше нас да знамп да радимп кап тим и пнп 
щтп је најважније да будемп људи.  
 

Захваљујући дпбрпм прпсеку ппстала сам студент-демпнстратпр. Сада, заједнп са студентима прелазим градивп, припремам их за кплпквијум 
и трудим се да их мптивищем какп би и пни щтп пре пстварили свпје циљеве и уживали у резултатима свпг рада. Заиста ми је лепп са оима, 
дпбрп функципнищемп, пвај ппсап ме шини срећнпм, и тек сада сам свесна какп тп изгледа и са “пне” стране катедре. Истп такп, пнп щтп не 
желим да занемарим, јесте шиоеница да сам заппслена и у Tehnoexport-u , фирми кпја већ гпдинама успещнп ппслује, какп у нащпј земљи 
такп и у инпстранству. Мнпгп ствари, кпје сам управп у ВПЩ наушила, имам прилику да упптребим у пракси и видим кпликп ми је знашилп 
присуствп на вежбама и пажљивп слущаое нащих прпфеспра. Заиста је важнп бити захвалан на свим приликама кпје су ти пружене и трудити 
се да не изневерищ указанп ппвереое.  
 
Важнп је да вплите ппсап кпјим се бавите и сигурнп ћете га пбављати на прави нашин и знати се снаћи у свакпј ситуацији и прпнаћи рещеое 
свакпг прпблема. Будућим студентима ппрушујем да никад не пдустану пд свпјих циљеваи да, ма кпликп гпд се шинилп тещкп или у тпм 
тренутку немпгуће, циљ јесте близу и пстварив је, шак и брже негп щтп мислите. 
 
 



 

 
 
 

Гпрдана Малещевић Бпбинац, инг. инфпрматике, Oracle APEX developer и псниваш It-apex4u. 
 
Тпкпм студија на ВПЩ имали смп заиста пдлишну кпмуникацију са прпфесприма и испите за кпје 
су исппщтпвани сви унапред заказани рпкпви. Дпбијали смп на скриптарници брпщуру п 
испитима, прпфесприма, кпнсултацијама, щтп се данас налази на сајту и знашајнп плакщава 
дпступнпст пваквих инфпрмација. Щтп је најважније, прпфеспри су на време дплазили на испите, 
кпнсултације и предаваоа. 
 
Предаваоа и испити су били прилагпђени и студентима кпји раде. Тп све ми је билп нпрмалнп 
дпк нисам на трећпј гпдини прещла на један српдни факултет. Тек тада сам схватила щта сам 
имала на ВПЩ. Никада нећу забправити – устајаое у пет ујутру да стигнем на впз, испит заказан у 
8 сати, а прпфеспр дпђе у 12сати затп щтп је имап приватна ппсла, не мпжете их наћи када вам 
требају… щпк и неверица. Затп ми је ВПЩ јпщ вище ппрасла у пшима. Жалим щтп тада није билп 
треће и шетврте гпдине. 

 
Накпн заврщетка ВПЩ, имала сам ту срећу да је изащап кпнкурс за пријем приправника прпграмера у Нафтнпј индустији (НИС). Ушила сам пд 
пдлишних прпграмера ппсап за кпји сам се щкплпвала. Накпн петнаест гпдина рада у НИС-у, птвприла сам свпју фирму за рашунарскп 
прпграмираое. 
 
Мпј ппслпвни мптп: “Сваки ппсап кпји радищ, ради какп треба, дај свпј максимум и награда ће дпћи”. 
Мпј пример вам гпвпри да вреди уписати ВПЩ јер ће вам се вищеструкп вратити, а и увидећете да бити студент ВПЩ знаши ући у свет 
ппслпвне кпмуникације и пднпса. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Јелена Лпщић, Струкпвни екпнпмиста, Саветница у прпдаји за неживптна псигураоа, Delta Generali 
 
Ппщтп сам се щкплпвала за екпнпмскпг технишара, знала сам щта желим да упищем. Ппшела сам да 
ппхађам припремну наставу у ВПЩ кпја ми је пружила мпгућнпст да се уппзнам са будућим 
прпфесприма, увидим кпје су пбласти најзнашајније и евентуалнп сазнам некп питаое. 
 
Захваљујући тпме, била сам 16. на листи, а и тпкпм целпг щкплпваоа сам била на бучету. Какп? Врлп 
једнпставнп – када пратите предаваоа прпфеспра, аутпматски упијате и испитна питаоа. 
 
Најлепще и најупешатљивије са ВПЩ је динамишна настава, тимски рад и кпнкретизација теприје кпја 
ми кпристи приликпм пбављаоа ппслпвних задатака. 
 
Пстварила сам свпј циљ и заппслила сам се у светскпј кпмпанији, кпја има мнпгп заппслених и увек 
пружа мпгућнпст за напредпваое! Приликпм разгпвпра за ппсап кпристила су ми знаоа и вещтине 

кпје сам стекла тпкпм студија, а и директпрки је знашилп када је шула кпји прпфеспри су ми предавали. 
 
Мпј ппслпвни мптп: Сви ми имамп свпје местп ппд небпм, самп требамп да га пткријемп у нама! Самп храбрп! Успех је загарантпван за све 
људе кпји се вреднп труде и раде на себи.  
 
Пд срца бих преппрушила да дпђете на ВПЩ – ту нећете дпбити самп мртвп слпвп на папиру, већ и пријатељски савет пд младих асистената и 
искусних прпфеспра кпји ће вас пд старта сматрати кплегама. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Жаркп Марјанпвић, Специјалиста струкпвни екпнпмиста, ИТ меначер у GLOBAL CRUISE LINES LTD 
 
Мпј први кпнтакт са ВПЩ била је Вища ппслпвна щкпла за инфпрматику, кпју сам уписап накпн 
сазнаоа да тамп предају мпје кплеге из НФК ЕРА. Врхунски струшоаци у пбласти прпграмираоа и 
база ппдатака успещнп су пренпсили свпје знаое студентима, увек спремни да дају дпдатнп 
пбјащоеое и ппмпгну у усвајаоу материје. Наравнп, тп је билп свпјственп свим предавашима Виспке 
щкпле. 
 
Плакщавајућа пкплнпст за мене била је щтп сам студирап из раднпг пднпса, такп да сам стешенп 
знаое пдмах мпгап да примеоујем у пракси. Тп знаое представљалп је пснпву за даљу надпградоу 
и усаврщаваое кпје је уследилп накпн уједиоеоа две щкпле у ВПЩ и дпбијаоем акредитације 
виспкпщкплске устанпве. Уписап сам III гпдину, а пп заврщетку и специјалистишке студије. 
 
Иакп сам щкплу уписап првенственп ради стицаоа знаоа из пбласти инфпрматике, знаое кпје сам 
стекап на предаваоима из других пбласти и те какп је билп пд кпристи у реалнпм живпту, у 

ситуацији када мпращ да припремищ заврщни пбрашун, направищ ппнуду за тендер или прпстп када се тпкпм разгпвпра са клијентпм сетищ 
предаваоа из предмета управљаое људскум ресурсима и применищ знаое у кпнкретнпј ситуацији. 
 
У свпм раднпм веку прпменип сам дпста радних прганизација, пбављап разлишите ппслпве из пбласти рашунарства и сваки пут сам бип у 
прилици да применим стешенп знаое из ВПЩ. 
 
У свакпм слушају ВПЩ је щкпла кпја свпјим студентима пружа мнпгп укпликп си спреман да се пзбиљнп бавищ студираоем и ппсветищ тпме 
щтп радищ. Да дпдам будућим студентима да не недпстају ни дружеое, екскурзије и лепе усппмене на студентске дане. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Немаоа Гплущин, студент III гпдине на ВПШ, смер Финансијскп ппслпваое и рашунпвпдствп, 
Активни шлан УГ Инспирација 
 
Већ у Зреоанинскпј гимназији ппшеп сам да се бавим радпм у невладинпм сектпру. Најпре кап 
ушесник на разним семинарима, дп дела где се бавим издрадпм прпјеката за младе. Саставни деп 
издраде и имплементације прпјеката јесте бучетираое где дплази дп мпг првпг пзбиљнијег 
кпнтакта са брпјкама и финансијама. 
 
Апсплутнп сам схватип да је бављеое екпнпмијпм нещтп щтп ме испуоава те сам ппшеп да се 
распитујем щта бих мпгап уписати какп бих усаврщип свпја знаоа везана за финансије. Кпнашна 
пдлука је пала на смер Финансијскп ппслпваое и рашунпвпдствп на ВПЩ у Нпвпм Саду. Паралелнп 
са студијама мпј рад у невладинпм сектпру траје. Савладавајући градивп, усаврщавап сам и свпје 
сппспбнпсти у кпнкурисаоу за финансијска средства из фпндпва. 
 
Ппсебнп бих истакап ппущтену кпмуникацију са пспбљем Щкпле, где сам у нефпрмалним 
разгпвприма на кпнсултацијама упијап нпва знаоа кпја прпфеспри и асистенти несебишнп деле са 
нама. Искпристип бих пву прилику да ппдстакнем не самп будуће студенте, већ и садащое, да 

кпристе кпнсултације не самп за технишка питаоа већ и за разгпвпре из кпјих се стишу дпдатна знаоа! Та дпдатна знаоа кпја сам стекап, а 
нпва јпщ увек стишем врлп радп делим са младима из целе Србије крпз радипнице кпје држим. 
 
Захваљујући ВПЩ и знаоима и вещтинама кпје свакпдневнп стишем, мпгу се ппхвалити да сам ушествпвап и у међунарпдним прпјектима кпји 
су ми, псим псећаја задпвпљства щтп радим ппсап кпји вплим, дпнела и мпгућнпст да прппутујем дпбар деп Еврппе. Какп каже шувена песма 
групе Queen – ’’Show must go on’’ такп и ја ту не стајем са живптним и ппслпвним амбицијама! 
 
Најискреније бих преппрушип свима да дпђете на ВПЩ! Сви се свакпдневнп труде да буду бпљи негп јуше и увек у тренду. ВПЩ је местп где 
псим класишне наставе имате мпгућнпст да кпристите и мпдерније метпде ушеоа кпје вам мпгу дпста плакщати адаптацију на ппслпвнп 
пкружеое када се накпн заврщене щкпле заппслите. 
 
 



 

 
 
 
Студијски прпграм: ПРИМЕОЕНА ИНФПРМАТИКА 
 

Прва гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Математика I 3+2 

2. Прпјектпваое алгпритама I 3+2 

3. Пснпви екпнпмије I 2+2 

4. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 1) I 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 1 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 1 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 1 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 1 Француски   

5. Избпрна кпрпа I (Избпрни предмет I) I 2+2 

  Психплпгија   

  Спциплпгија   

6. Дискретне математишке структуре II 3+2 

7. Увпд у прпграмираое II 3+3 

8. Инфпрмаципни системи II 2+2 

9. Структура ппдатака и алгпритми II 3+2 

10. Избпрна кпрпа II (Избпрни предмет II) II 3+2 

  Теприја графпва   

      Пперативни системи   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 

            ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                                                               
 



 

Друга гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Интернет технплпгије у ппслпваоу III 3+3 

2. Примена инфпрмаципних технплпгија III 3+3 

3. Алати за ппслпвнп пдлушиваое III 3+2 

4. Безбеднпст инфпрмаципних система III 3+2 

5. Избпрна кпрпа III (Избпрни предмет III) III 3+2 

 Ергпнпмија спфтвера   

 Рашунарске мреже   

6. Квантитативни метпди у ппслпвнпм пдлушиваоу IV 3+3 

7. Пбјектнп-прјентисанп прпграмираое IV 3+3 

8. Избпрна кпрпа(Први страни ппслпвни језик 2) IV 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 2 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 2 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 2 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 2 Француски   

9. Избпрна кпрпа IV (Избпрни предмет IV) IV 3+2 

       Ппераципна истраживаоа   

       Мултимедијални систем   

10. Струшна пракса I IV  

Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Интегрисани развпјни алати V 3+3 

2. Пснпви електрпнскпг ппслпваоа V 3+2 

3. Базе ппдатака V 3+3 

4. Напредне веб технплпгије V 3+3 

5. Избпрна кпрпа V (Избпрни предмет V) V 3+2 

 Дигитални маркетинг     

 Архитектура рашунарских система     

6. Развпј ппслпвних апликација VI 3+3 

7. Спфтверски инжеоеринг VI 2+2 

8. Струшна пракса II VI  

9. Заврщни рад VI   

 Укупнп ЕСПБ: 60 



 

Студијски прпграм: ТРГПВИНА И МЕЂУНАРПДНП ППСЛПВАОЕ 

Прва гпдина – заједнишка за све студијске прпграме 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Пснпви екпнпмије I 3+2 

2. Пснпви меначмента I 2+2 

3. Ппслпвнп правп I 2+2 

4. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 1) I 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 1 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 1 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 1 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 1 Француски   

5. Избпрна кпрпа I (Избпрни предмет I) I 2+2 

  Психплпгија   

  Спциплпгија   

6. Пснпви прганизације II 2+2 

7. Рашунпвпдствп II 3+2 

8. Наципнална екпнпмија II 2+2 

9. Математика II 2+2 

10. Избпрна кпрпа II (Избпрни предмет II) II 2+2 

  Екплпщки меначмент   

      Агрпекпнпмија   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Друга гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1.   Ппслпвна статистика III 3+2 

2. Увпд у финансије III 3+2 

3. Маркетинг III 2+2 

4. Међунарпдна екпнпмија III 2+2 

5. Избпрна кпрпа III (Избпрни предмет III) III 2+2 

 Ппслпвнп кпмуницираое   

 Тржищнп кпмуницираое   

6. Међунарпдна тргпвина IV 3+2 

7. Примена инфпрмаципних технплпгија IV 3+2 

8. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 2) IV 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 2 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 2 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 2 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 2 Француски   

9. Избпрна кпрпа IV (Избпрни предмет IV) IV 2+2 

 Ппнащаое пптрпщаша   

 Истраживаое тржищта   

10. Струшна пракса I   

Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Екпнпмија Еврппске уније V 3+2 

2. Канали маркетинга V 3+2 

3. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 3) V 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 3 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 3 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 3 Руски    

      Први страни ппслпвни језик 3 Француски    

4. Тргпвински меначмент V 3+3 

5. Избпрна кпрпа V (Избпрни предмет V) V 3+2 

  Међунарпдне финансије            

  Меначмент људских ресурса   

         Инвестиципнп банкарствп   

6. Сппљнптргпвинскп ппслпваое VI 3+3 

7. Избпрна кпрпа (Други страни ппслпвни језик)   VI 2+2 

     Други страни ппслпвни језик Енглески   

     Други страни ппслпвни језик Немашки   

     Други страни ппслпвни језик Руски   

     Други страни ппслпвни језик Француски   

9. Струшна пракса II VI  

10. Електрпнска тргпвина VI 3+2 

 Заврщни рад VI   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВП 
 

Прва гпдина – заједнишка за све студијске прпграме 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Пснпви екпнпмије I 3+2 

2. Пснпви меначмента I 2+2 

3. Ппслпвнп правп I 2+2 

4. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 1) I 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 1 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 1 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 1 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 1 Француски   

5. Избпрна кпрпа I (Избпрни предмет I) I 2+2 

  Психплпгија   

  Спциплпгија   

6. Пснпви прганизације II 2+2 

7. Рашунпвпдствп II 3+2 

8. Наципнална екпнпмија II 2+2 

9. Математика II 2+2 

10. Избпрна кпрпа II (Избпрни предмет II) II 2+2 

  Екплпщки меначмент   

      Агрпекпнпмија   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 



 

Друга гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Ппслпвна статистика III 3+2 

2. Примена инфпрмаципних технплпгија III 3+2 

3. Увпд у финансије III 3+2 

4. Финансијска тржищта и институције III 2+2 

5. Избпрна кпрпа III (Избпрни предмет III) III 2+2 

 Кпрппративнп управљаое   

 Екпнпмика предузећа   

6. Пснпви ревизије IV 2+2 

7. Банкарствп IV 3+2 

8. Избпрна кпрпа(Први страни ппслпвни језик 2) IV 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 2 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 2 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 2 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 2 Француски   

9. Управљаое инвестицијама IV 2+2 

10. Струшна пракса I IV  

Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Ппслпвна анализа V 3+3 

2. Међунарпдне финансије V 3+2 

3. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 3) V 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 3 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 3 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 3 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 3 Француски   

4. Међунарпднп банкарствп V 3+2 

5. Избпрна кпрпа IV (Избпрни предмет IV) V 3+2 

 Финансијска стратегија и планираое ппреза     

 Јавне финансије     

 Инвестиципнп банкарствп     

6. Финансијске берзе VI 3+3 

7. Ппслпвне финансије VI 2+2 

8. Струшна пракса II VI  

9. Избпрна кпрпа V (Избпрни предмет V) VI 3+2 

 Предузетнишке финансије     

 Финансијска и актуарска математика     

10. Заврщни рад VI   

 Укупнп ЕСПБ: 60 



 

Студијски прпграм: ПРЕДУЗЕТНИШТВП 
 

Прва гпдина – заједнишка за све студијске прпграме 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Пснпви екпнпмије I 3+2 

2. Пснпви меначмента I 2+2 

3. Ппслпвнп правп I 2+2 

4. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 1) I 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 1 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 1 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 1 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 1 Француски   

5. Избпрна кпрпа I (Избпрни предмет I) I 2+2 

  Психплпгија   

  Спциплпгија   

6. Пснпви прганизације II 2+2 

7. Рашунпвпдствп II 3+2 

8. Наципнална екпнпмија II 2+2 

9. Математика II 2+2 

10. Избпрна кпрпа II (Избпрни предмет II) II 2+2 

  Екплпщки меначмент   

      Агрпекпнпмија   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 



 

Друга гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Пснпви предузетнищтва III 3+2 

2. Екпнпмика предузећа III 2+2 

3. Ппслпвнп пкружеое III 3+2 

4. Примена инфпрмаципних технплпгија III 3+2 

5. Избпрна кпрпа III (Избпрни предмет III) III 2+2 

 Ппслпвнп кпмуницираое   

 Меначмент медијских предузећа   

6.  Ппслпвна статистика IV 3+2 

7. Предузетнишки меначмент IV 3+2 

8. Избпрна кпрпа(Први страни ппслпвни језик 2) IV 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 2 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 2 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 2 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 2 Француски   

9. Избпрна кпрпа IV (Избпрни предмет IV) IV 2+2 

 Лидерствп   

 Ппслпвна етика   

10. Струшна пракса I   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Меначмент трпщкпва V 3+2 

2. Бизнис план V 3+2 

3.  Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 3) V 2+2 

 Страни ппслпвни језик 3 Енглески   

 Страни ппслпвни језик 3 Немашки   

 Страни ппслпвни језик 3 Руски   

 Страни ппслпвни језик 3 Француски   

4. Савременп тржищнп ппслпваое V 3+3 

5. Избпрна кпрпа V (Избпрни предмет V) V 3+2 

 Стратегијски меначмент   

 Финансијска стратегија и планираое ппреза   

6. Спцијалнп предузетнищтвп VI 3+2 

7. Избпрна кпрпа (Други страни ппслпвни језик) VI 2+2 

 Други страни ппслпвни језик Енглески   

 Други страни ппслпвни језик Немашки   

 Други страни ппслпвни језик Руски   

 Други страни ппслпвни језик Француски   

8. Струшна пракса II VI  

9. Предузетнишке финансије VI 3+2 

10. Заврщни рад VI  

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм: ТУРИЗАМ И ХПТЕЛИЈЕРСТВП 
 

Прва гпдина – заједнишка за све студијске прпграме 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Пснпви екпнпмије I 3+2 

2. Пснпви меначмента I 2+2 

3. Ппслпвнп правп I 2+2 

4. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 1) I 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 1 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 1 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 1 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 1 Француски   

5. Избпрна кпрпа I (Избпрни предмет I) I 2+2 

  Психплпгија   

  Спциплпгија   

6. Пснпви прганизације II 2+2 

7. Рашунпвпдствп II 3+2 

8. Наципнална екпнпмија II 2+2 

9. Математика II 2+2 

10. Избпрна кпрпа II (Избпрни предмет II) II 2+2 

  Екплпщки меначмент   

      Агрпекпнпмија   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 



 

Друга гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Ппслпвна статистика III 3+2 

2. Примена инфпрмаципних технплпгија III 3+2 

3. Пснпви туризма и хптелијерства III 3+2 

4. Ппсебни пблици туризма III 2+2 

5. Избпрна кпрпа III (Избпрни предмет III) III 3+2 

  Прирпдни ресурси у туризму   

  Tуристишка гепграфија   

6. Екпнпмика туризма IV 2+2 

7. Маркетинг у туризму IV 2+2 

8. Избпрна кпрпа(Први страни ппслпвни језик 2) IV 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 2 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 2 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 2 Руски   

      Први страни ппслпвни језик 2 Француски   

9. Меначмент дпгађаја IV 3+2 

10. Струшна пракса I IV  

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Квалитет услуга у туризму и хптелијерству V 3+3 

2. Меначмент туристишке дестинације V 3+3 

3. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 3) V 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 3 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 3 Немашки   

      Први страни ппслпвни језик 3 Руски    

      Први страни ппслпвни језик 3 Француски    

4. Меначмент људских ресурса у туризму и хптелијерству V 3+2 

5. Избпрна кпрпа IV (Избпрни предмет IV) V 3+2 

 Рурални туризам   

 Екплпгија и пдрживи развпј у туризму   

6. Меначмент туристишких и хптелијерских предузећа VI 3+3 

7. Избпрна кпрпа (Други страни ппслпвни језик)   VI 2+2 

     Други страни ппслпвни језик Енглески   

     Други страни ппслпвни језик Немашки   

     Други страни ппслпвни језик Руски   

     Други страни ппслпвни језик Француски   

8. Струшна пракса II VI  

9. Избпрна кпрпа V (Избпрни предмет V) VI 3+2 

 Сппртскп-рекреативни туризам   

 Трендпви и инпвације у туризму   

10. Заврщни рад VI  

 Укупнп ЕСПБ: 60 



 

 
 
 
КПЈИ СУ УСЛПВИ УПИСА?  
 
Заврщена средоа щкпла свих занимаоа у шетвпрпгпдищоем трајаоу. 
Пплпжен пријемни испит. 
Кандидат кпји кпнкурище за упис на студијске прпграме: Финансије и банкарствп, Тргпвина и међунарпднп ппслпваое, Предузетнищтвп и 
Туризам и хптелијерствп пплаже пријемни испит из два предмета пп избпру, пд седам наведених предмета: 

 Екпнпмија 

 Ппслпвна екпнпмија 

 Математика 

 Инфпрматика 

 Спциплпгија 

 Гепграфија 

 Психплпгија 
Кандидат кпји кпнкурище за упис на студијски прпграм Примеоена инфпрматика пплаже пријемни испит из Математике и Инфпрматике. 
 
 
ЩТА ЈЕ ППТРЕБНП ЗА ПРИЈАВЉИВАОЕ НА КПНКУРС? 
 
Кандидати приликпм пријаве на кпнкурс ппднпсе фптпкппије и пригинале на увид, следећих дпкумената: 
- Сведпшанства свих разреда средое щкпле 
- Диплпму или сведпшанствп п заврщенпј средопј щкпли 
- Извпд из матишне коиге рпђених 
- Пптврду п уплаћенпј накнади за пплагаое пријемнпг испита на рашун Щкпле – сппствени прихпди: 840-1752666-15 
мпдел: 97  
        ппзив на брпј: 10223101693811 
- Другу дпкументацију пдређену кпнкурспм 

            УПИС НА ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                               
 



 

 
НАШИН РАНГИРАОА 
 
 
Редпслед кандидата за упис на студије утврђује се на пснпву 
ппщтег успеха ппстигнутпг у средоем пбразпваоу и резултата 
ппстигнутих на пријемнпм испиту, такп да кандидат мпже псвпјити 
највище 100 бпдпва.  
 
Ппд ппщтим успехпм у средопј щкпли ппдразумева се збир 
прпсешних пцена у свим разредима ппмнпжен са два, такп да 
кандидат мпже стећи највище 40 бпдпва.  
 
Сваки пд предмета на пријемнпм испиту се бпдује са пп 30 бпдпва 
такп да се пп пснпву пплагаоа пријемнпг испита мпже пстварити 
највище 60 бпдпва. 
 
Щкпла утврђује јединствену ранг листу пп студијским прпграмима. 
Местп кандидата на ранг листи пдређенпг студијскпг прпграма 
пдређује да ли кандидат мпже бити уписан у Щкплу, кап и да ли се 
финансира из бучета или се сам финансира. На терет бучета на 
студије мпже бити уписан кандидат кпји се налази на ранг листи дп 
брпја утврђенпг за упис кандидата на терет бучета и има најмаое 
51 бпд.Кандидат кпји сам плаћа щкпларину мпже бити уписан акп 
се налази на ранг листи дп брпја пдпбренпг за упис 
сампфинансирајућих студената и има најмаое 30 бпдпва. Укпликп 
два или вище лица имају истп местп на ранг листи, пднпснп имају 
исти брпј бпдпва, преднпст има каднидат са већим брпјем бпдпва 
пствареним на пријемнпм испиту. 
 
 



 

НАППМЕНА: 
Кандидат кпји је кап ушеник шетвртпг разреда средое щкпле псвпјип једнп пд прва три ппјединашна места на републишкпм такмишеоу кпје 
прганизује Министарствп прпсвете, или на међунарпднпм такмишеоу, не пплаже пријемни испит из тпг предмета. Пвим кандидатима вреднује 
се пријемни испит пднпснп деп тпг испита са максималним брпјем бпдпва, на пснпву захтева кандидата и дпказа кпји кандидат дпставља уз 
пријаву на кпнкурс.  
 
 
КПЈА ЈЕ ПРПЦЕДУРА УПИСА? 
 

Кандидати кпји стекну правп на упис у Щкплу ппднпсе: 

- Пригинал дпкумента (диплпму, сведпшанствп, извпд из матишне коиге рпђених) 

- два пбрасца ЩВ-20, 

- индекс – студентску коижицу, 

- две фптпграфије 4х6 cm, 

- дпказ п уплати накнаде за студије, за студенте кпји плаћају щкпларину, 

- дпказ п уплати накнаде за студентски фпнд и псигураое. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
Пријемни испит се пплаже писменп. У наставку следе примери тестпва за пријемни испит. 

ЕКПНПМИЈА 
1. Друщтвени брутп прпизвпд умаоен за изнпс вреднпсти 
предмета рада представља: 
а) акумулацију 
б) наципнални дпхпдак 
в) ампртизацију 
г) друщтвени прпизвпд 

6. Камата је: 
а) истп щтп и капитал 
б) дпхпдак власника акцијскпг капитала  
в) дпхпдак власника зајмпвнпг капитала 
г) надпкнада кпју плаћа земљпвласник 

2. Изражаваое вреднпсти једне рпбе у разлишитим врстама 
других рпба зпве се: 
а) прпст (слушајан) пблик вреднпсти 
б) пптпун (развијен) пблик вреднпсти 
в) вищак вреднпсти 
г) маоак вреднпсти 

7.  Наципнални дпхпдак се расппређује на: 
а) лишну и заједнишку пптрпщоу 
б) акумулацију и лишну пптрпщоу 
в) акумулацију и радну снагу 
г) ампртизацију и акумулацију 

3.  Еластишнпст ппнуде ппказује: 
а) зависнпст ппнуде пд трпщкпва прпизвпдое 
б) мпгућнпст прилагпђаваоа ппнуде прпмени цена 
в) прилагпђаваое тражое захтевима прпизвпђаша 
г) прпмене у тражои у пднпсу на кретаое прпизвпдое 

8.  Апстрактан рад: 
а) ствара кприсна свпјства рпбе 
б) ствара упптребну вреднпст рпбе 
в) ствара вреднпст рпбе 
г) пдређује упптребну вреднпст и вреднпст рпбе 

4.  Акумулација је: 
а) увећаое ппстпјећих фактпра прпизвпдое да би се ствприли 
услпви за прпщиреое пбима и квалитета прпизвпдое 
б) прерасппдела капитала 
в) истп щтп и ампртизација 
г) пблик лишне пптрпщое 

9.  У стални или фиксни капитал убрајају се: 
а) средства за рад 
б) радна снага 
в) предмети рада и радна снага 
г) средства за рад и предмети рада 

5.  Пбнављаое друщтвене прпизвпдое кпјим се пбим 
прпизвпдое из гпдине у гпдину ппвећава зпве се: 
а) прпста друщтвена репрпдукција 
б) ппадајућа друщтвена репрпдукција 
в) прпщирена друщтвена репрпдукција 
г) пбнављаое прпизвпдних снага  

10.  Стппа вищка вреднпсти се израшунава: 

а) 100x
v

m
m   

б) 100x
c

K
m   

в) 100x
m

v
m   

г) 100x
c

m
m   

            ПРИМЕРИ ТЕСТПВА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ                                                                                      
 



 

11. Прпизвпдну снагу рада да се за пдређенп време прпизвпди 
већа или маоа кплишина дпбара изражава: 
а) прпдуктивнпст рада 
б) пптребан рад 
в) рентабилнпст рада 
г) интензивнпст рада 

16.  Ппщте правилп тражое гласи: 
а) купци увек купују исту кплишину прпизвпда 
б) при вищпј цени маоа је тражена кплишина 
в) при вищпј цени већа је тражена кплишина 
г) при вищпј цени маоа је ппнуђена кплишина 

12.  Јединствп прпизвпдних снага и прпизвпдних пднпса 
представља: 
а) друщтвенп-екпнпмску фпрмацију 
б) друщтвени брутп прпизвпд 
в) средства за прпизвпдоу 
г) нашин прпизвпдое 

17.  Мпнпппл је: 
а) када ппстпји велики брпј купаца и прпдаваца 
б) акципнарскп предузеће 
в) када ппстпји један прпдавац и велики брпј купаца 
г) дпхпдак стешен функципнисаоем нпвшанпг капитала 

13. Пблици плаћаоа радне снаге су: 
а) реална најамнина 
б) нпминална најамнина 
в) најамнина пп времену и најамнина пп кпмаду 
г) најамнина пп кпмаду 

18.  Писмена исправа банке да имапцу исплати на опј 
назнашену суму нпвца представља: 
а) шек 
б) меницу 
в) мпнету 
г) нищта пд наведенпг 

14.  Трпщеое радне снаге уппщте (мищића, мпзга, енергије) 
кпјим се ствара прпизвпд намеоен размени представља: 
а) кпнкретан рад 
б) слпжен рад 
в) апстрактан рад 
г) индивидуалан рад 

19. Трпщкпви прпмета деле се на: 
а) фиксне и варијабилне 
б) директне и индиректне 
в) прпизвпдне и непрпизвпдне (шисте) трпщкпве прпмета 
г) трансппртне и услужне 

15.  Ппдела ппљппривреде на ратарствп, стпшарствп, впћарствп 
и друге гране представља:  
а) прирпдну ппделу рада 
б) технишку ппделу рада 
в) ппсебну ппделу рада 
г) пблик ппделе прпизвпдних снага 

20. Структура мпнппплске цене ппљппривредних прпизвпда је: 
а)  TC = c + v + Ppf + Ar 
 
б)  TC = c + v + Ppf + Ar + Mr 
 
в)  TC = c + v + Ppf + m 
 
г)  TC = c + v + m + Mr 
 



 

ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 
1. Пснпвни задтак ппслпвне екпнпмије јесте да 
систематски щири знаоа п свим аспектима ппслпваоа: 
a) предузећа 
б) државе 
в) друщтва 
г) екпнпмије 
 

6.Акципнарскп друщтвп представља пблик предузећа 
кпје капитал неппхпдан за ппслпваое и развпј 
прибавља издаваоем: 
a) депница 
б) акција 
в) капитала 
г) прпфита 
 

2. Пснпвни нпсилац прпизвпдое је предузеће, а 
пснпвни нпсилац пптрпщое је: 
a) друщтвп 
б) тргпвина 
в) предузеће 
г) дпмаћинствп 
 

7. Прпизвпдоа, расппдела, размена и пптрпщоа су: 
a) Делатнпсти предузећа 
б) Делпви предузећа 
в) Структура ппслпваоа 
г) Фазе репрпдукције 
 

3. Структуру предузећа шине елементи: радни кплектив, 
средства за прпизвпдоу, резултати ппслпваоа и: 
a) средства за рад 
б) прганизација 
в) предмети рада 
г) заппслени 
 

8.Примарне функције предузећа су управљаое, 
рукпвпђеое и: 
a) изврщеое 
б) планираое 
в) извещтаваое 
г) пдлушиваое 
 

4. Ппдела предузећа према делатнпсти је на 
прпизвпдна, тргпвинска и: 
a) привредна 
б) непривредна 
в) финансијска 
г) нефинансијска 
 

9. Ппјавни пблици средстава предузећа су ствари, 
нпвац и: 
a) прганизација 
б) план 
в) капитал 
г) права 

5. Прташкп и кпмандитнп друщтвп шине : 
a) Привреднп друщтвп капитала 
б) Привреднп друщтвп лица 
в) Привреднп друщтвп акципнара 
г) Привреднп друщтвп прпфитa 
 

10. Пднпс вреднпсти пстварене прпизвпдое у тпку 
гпдине и вреднпсти пбртних средстава кпја су 
кприщћена у тпм прпцесу назива се: 
a) Кпефицијент пбртa 
б) Кпефицијент вреднпсти 
в) Кпефицијент прпизвпдое 
г) Кпефицијент прпцеса 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Извпри средстава сe деле на сппствена и ппзајмљена 
према: 
a) времену 
б) власнищтву 
в) висини 
г) квалитету 
 

16. Кпефицијент ангажпваоа средстава кап пднпс суме 
ангажпваних средстава и вреднпсти пстварене 
прпизвпдое се изражава фпрмулпм: 
a) Ka=S/C 
б) Ka=C/S 
в) Ka=SxC 
г) Ka=S+C 
 

12. Умнпжак утрпщених елемената прпизвпдое и цена 
елемената прпизвпдое пп јединици утрпщка су: 
a) Прихпди 
б) Расхпди 
в) Трпщкпви 
г) Утрпщци 
 

17.Елементи ангажпваоа средстава предузећа су стална и 
a) пбртна средства 
б) нестална средства 
в) прпменљива средства 
г) ппвремена средства 
 

13. Према местима оихпвпг настанка трпщкпви се деле 
на трпщкпве израде и: 
a) режијске трпщкпве 
б) прпизвпдне трпщкпве 
в) трпщкпве прпмета 
г) трпщкпве прпдаје 
 

18. Велишина укупнпг прихпда зависи пд физишкпг 
пбима прпизвпдое и: 
a) квалитета прпизвпда 
б) тржищне цене прпизвпда 
в) структуре прпизвпда 
г) карактеристика прпизвпда 
 

14. Трпщкпви кпји се меоају са прпменпм пбима 
прпизвпдое су: 
a) Прпменљиви трпщкпви 
б) Варијабилни трпщкпви 
в) Фиксни трпщкпви 
г) Релативнп фиксни трпщкпви 
 

19. Финансијска разлика између укупнпг прихпда и 
укупнпг расхпда је: 
a) Дпбит 
б) Прпдуктивнпст 
в) Екпнпмишнпст 
г) Рентабилнпст 

15. Расппређиваоа укупних трпщкпва на нпсипце је: 
a) Систематизација трпщкпва 
б) Класификација трпщкпва 
в) Категпризација трпщкпва 
г) Калкулација трпщкпва 
 

20. Захтев да се пствари щтп већа вреднпст, пднпснп 
укупни прихпд са щтп маоим трпщкпвима елемената 
прпизвпдое је: 
a) Принцип дпбити 
б) Принцип прпдуктивнпсти 
в) Принцип екпнпмишнпсти 
г) Принцип рентабилнпсти 



 

МАТЕМАТИКА 

1.  8% прпвизије пд 6000 динара  je: 

           a) 600                                     b) 480  

              c) 540                                     d) 800 

2. Коига кпја кпщта 200 динара првп је  ппскупела  
20%, а затим  ппјефтинила 20%.  Цена коиге сада 
изнпси: 

 a) 240 b)  200 

 c) 192 d) 190 

3. Рпба је калирала пд првпбитне тежине 10% и 
сада тежина рпбе изнпси 270 kg.  Првпбитна 
тежина рпбе је изнпсила: 

 a) 300 b)  280 

 c) 290 d) 330 

4. Кпји капитал дпнпси интерес (камату) пд 2000 
динара накпн 5 месеци уз интересну (каматну) 
стппу пд 4% (Кпристити прпст интересни рашун) : 

              a) 200000           b) 140000
  

 
 

          c) 220000                                    d) 120000  

5. Капитал пд 10000 динара накпн 2 гпдине уз 
интересну (каматну) стппу пд 15% изнпси: 
(Кпристити слпжен интересни рашун) 

              а) 13000                                       b) 13300 

              c) 13225                                       d) 13310 

 6. Рещеое једнашине  
5

3

3

1










x

x

x

x
 је: 

           a) x = 1              b) x = 2   

           c) x = 3              d) x = -1 

 7. Рещеоа неједнашине                              
)3(3)1)(3()2)(1(  xxxxx  су: 

   a) ),
2

5
( x            b) )

2

5
,( x  

   c) )
2

5
,0(x            d) )0,(x  

8. Рещеоа система једнашина 
213

11





yx

yx
 су: 

  a)  x = 5, y = 6                            b) x = 7, y = 4 

  c)  x = 9, y = 2                            d) x =8, y =3 
  
9. Рещеоа (кпрени) квадратне једнашине 

2422  xx   су: 

               a) x1 = 6, x2 = 4               b) x1 =-4, x2 = 6  

               c) x1 =-4, x2 = 0               d) x1 =6 , x2 = 6 
 

10. Нуле (кпрени) квадратне функције xxy 182 2   

су: 

        a)   x1 = 0, x2 =-9            b) x1 = 2, x2 = 0  

               c)   x1 = 0, x2 = 9           d) x1 = 0, x2 = 0 

 

11. Рещеоа квадратне неједнашине 0452  xx  

су: 

                 a) )4,1(x                       b) ),4()1,( x  

               c) ),( x        d) ),4( x   

12. Брпјеви 54,54 21  xx  су рещеоа 

квадратне једнашине : 

               a) 1182  xx                 b)  1182  xx   

                    c) 2582  xx                d)  8112  xx   



 

 

13.  Израшунаваоем 
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 дпбија се:  
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14.  Ako je iiz 21z  ,5 21   тада је  zz : 

      а) i97                                         b)  7 

      c) i97                                         d) i25  

 

15. Сређиваоем израза 
xyx
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дпбија се: 
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16. Растављаоем на фактпре израза 

)4(9)4( 35  xxxx  дпбија се: 

 a) )3)(3(2  xxx  b)  39x  

 c)  )4(3 xx  d)  )3)(3)(4(3  xxxx  

 

17. Сређиваоем израза 7
aaa  дпбија се: 

a) 4 a               b) 4 7a  c) a             d)  a  

 

18. Рещеое једнашине 9389  xx   је: 

        a)  x = 0                                    b) x = -2            

         c) x = 2                                     d) x = 1 

19.Рещеое једнашине  2log2)2log()1log(  xx  

је: 

 a)   x = 1                              b)  x = 3  

       c)   x = 4                              d)  x = 8 

20. Рещеоa неједнашине  
xx 4593

9

7

9

7



















 су: 

          а) ),2( x                                      b) )2,( x          

          c)  ),( x                                  d) )2,(x  

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 



 

ИНФПРМАТИКА 
 

1. Uvođenje integrisanih kola glavno je tehnološko unapređenje:  
a) Prve generacije računara 
b) Druge generacije računara 
c) Trede generacije računara 
d) Četvrte generacije računara 

6. Tehnika koju koristi operativni sistem da upravlja lokacijama 
segmentiranog programa tako da korisnik ima iluziju da memorija 
nije ograničena je:  

a)Virtuelna memorija  
b)Keš memorija  
c)Spoljna memorija  
d)RAM memorija  

2. Kapacitet memorije od 1 MB ekvivalentan je kapacitetu:  
a) 1000 KB  
b) 1024 Kb  
c) 1000 Kb  
d) 1024 KB 

7. Računarska mreža koja je ograničena na jednu zgradu ili grupu 
zgrada naziva se:  

a) Gradska računarska mreža (MAN)  
b) Poslovna računarska mreža (BAN)  
c) Lokalna računarska mreža (LAN)  

  d) Globalna računarska mreža (WAN) 

3. Računari velikih mogudnosti i brzine obrade čija konstrukcija je 
zasnovana na paralelizaciji računarskog procesa nazivaju se:  

a) Digitalni računari  
b) Super računari  
c) Elektromehanički računari  
d) Analogni računari  

8. Podaci koje procesor često koristi nalaze se u:  
a)ROM memoriji  
b)RAM memoriji  
c)KEŠ memoriji  
d)Virtuelnoj memoriji 

4.Grupa od 32 bita naziva se:  
a)Reč(word)  
b)Kilobajt  
c)Bajt  
d)Registar 

9.  Štampač koji poseduje glavu za štampanje sastavljenu od 
udarnih iglica (pin) naziva se:  

a)Laserski štampač  
b)Ink-jet štampač  
c)Matrični štampač  
d)Linijski štampač 

5. Programi koji omogudavaju unošenje, ispravljanje, čuvanje i 
štampanje teksta, nazivaju se:  

a)Kompajleri  
b)Editori  
c)Programi za animaciju  
d)Asembleri  

10. Očitavanje podataka zapisanih na DVD disku vrši se pomodu:  
a)Laserskog zraka  
b)Upisne struje  
c)Magnetne igle  
d)Magnetno-otporne glave 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

11. Skup programa specifičan za određeni hardver, upisan u ROM 
memoriju naziva se:  

a)Jezgro  
b)Mikrokod  
c)Kernel  
d)Ljuska 

16. Monitori sa gasnom plazmom koji se sastoje od minijaturnih 
sijalica napunjenih gasom, poslaganih u mrežu izmedu dve staklene 
ploče, nazivaju se:  

a) LCD monitori  
b) LED monitori  
c) Monitori sa katodnom cevi  

  d) GPD monitori 

12.Simboličko ime LPT2 označava:  
a)Tastaturu i ekran  
b)Serijski port  
c)Paralelni port  
d)USB port 

17. Specijalni niz bitova koji cirkuliše u prstenu od čvora do čvora 
kad nema prenosa poruka naziva se:  

a)Zvezda  
b)Magistrala  
c)Žeton  
d)Nosilac 

13. Dve izolovane, bakarne žice upredene ravnomernim korakom 
upredanja koje se koriste za telefonske komunikacije čine:  

a) Koaksijalni kabl  
b) Optički kabl  
c) Pojačavač signala (repeater)  
d) Upredenu paricu 

18. Brzina štampanja laserskih štampača izražava se:  
a) Brojem stranica u minuti  
b)Brojem znakova u sekundi  
c) Brojem mlaznica  

  d) Brojem dioda    

14. Džoker znak koji zamenjuje skup susednih znakova je:  
a)Znak pitanja  
b)Zvezdica  
c)Dvotačka  
d)Uzvičnik 

19. Uređaj koji se ugrađuje na koaksijalni kabl kao pojačavač signala 
naziva se:  

a)Repeater  
b)Ruter  
c)Konvertor  
d)Modulator 

15. Spisak sa imenima snimljenih datoteka naziva se:  
a) Slog  
b) Datoteka  
c) Katalog  
d) Particija diska    

20. Internet servis, koji omogudava da se korisnik prijavi na udaljeni 
računar i aktivira programe na njemu, naziva se:  

a)Internet PHONE  
b)FTP  
c)Telnet  
d)Finger 



 

СПЦИПЛПГИЈА 

1.   Термин „спциплпгија“ први је упптребип: 

        а) Рајт Милс 
 б) Рпберт Мертпн 
 в) Пгист Кпнт 
г) Михаилп Ппппвић 

7.     Демпграфија је: 
        а) наука п станпвнищтву   
        б) наука п демпнима 
        в) наука п графитима 
        г) грана дефектплпгије 

2. Узрпшнп пбјащоеое пдгпвара на питаое п: 
       а)  узрпку ппјаве  
       б)  ппреклу ппјаве 

в) пптребама кпје нека ппјава задпвпљава 
г) структури ппјаве 

8.    Прпмена слпјнпг пплпжаја ппјединца у пднпсу на    
       оегпв ранији пплпжај назива се:      

а) унутаргенерацијска ппкретљивпст 
б) међугенерацијска ппкретљивпст 
в) друщтвена стратификација 
г) друщтвена репрпдукција 

3. Лпгишка радоа кпјпм се једна група ппјава дели на  
врсте међуспбнп српдних ппјава зпве се:      

        а) класификација 
        б) мереое 
        в) спципметрија 
        г) анализа садржаја 

9.   Правила п тпме „какп би требалп да буде“ називају 
       се: 
       а) нпрме 
       б) вреднпсти 
       в) друщтвене улпге 

г) друщтвени пплпжаји         

4. Пснпвни шинипци друщтвене прпизвпдое су:  
        а) свпјински пднпси, радна снага, рпба 
        б) шпвек, средства за рад, предмети рада     
        в) ппдређени, надређени, прпизвпди 
        г) прпизвпђаши, прпизвпдни пднпси, пптрпщаши 

10. Прпцес усвајаоа културе назива се: 
а) спцијализација 
б) наципнализација 
в) демпкратизација 
г) диференцијација 

5. Склапаое брака са вище партнера назива се: 
а) пплигинија       
б) пплиандрија 
в) пплигамија 
г) мпнпгамни брак 

11. Схватаое према кпме су земље Еврппе суперипрније    
       у свакпм ппгледу пд других земаља назива се: 
        а) еврпцентризам      
        б) глпбализам 
        в) империјализам 
        г) наципнализам 

6.    Друщтвени пплпжај је истп щтп и: 
        а) друтвени прпстпр 
        б) друщтвенп време 
        в) друщтвени статус 

 г) друщтвена улпга      

12.   Рад у спциплпщкпм смислу је: 
а) ствараое материјалних вреднпсти 
б) пднпс шпвека према прирпди и пднпс људи међуспбнп 
в) свесна, сврсисхпдна активнпст кпјпм шпвек даје   
упптребну  вреднпст дпбрима 
г) ствараое духпвних вреднпсти 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

13.   Верпваое у једнпг бпга ппзнатп је кап:    
        а) атеизам 
        б) пплитеизам 
        в) мпнптеизам  
        г) аскетизам  

17.Друщтвп у кпме слпјни пплпжај ппјединца зависи пд  
       оегпве сппспбнпсти назива се:  

а) демпкратија  
б) мерипкратскп друщтвп  
в) аутпкратија 
г) цивилизација 

14.   Homo faber знаши:     
        а) свеснп биће 
        б) прпизвпднп биће  
         в) ппрпдишнп биће 
        г) емптивнп биће  

18.  Друщтвени пплпжај кпји се дпбија рпђеоем назива 
        се: 
        а) стешени статус 
        б) пдбашени статус 
        в) лишни статус    
        г) приписани статус  
 

15. Емиграција је истп щтп и: 
 а) дпсељаваое 
 б) пдсељаваое 
 в) брпј рпђених 

     г) брпј умрлих 

19.  Деаграризација је: 
        а) напущтаое ппљппривреде 
        б) смаоена смртнпст станпвнищтва 
        в) пресељаваое из градпва у селп 
        г) ппвећаое брпја сепскпг станпвнищтва  

 
16.   На знашај разумеваоа друщтвенпг делаоа указује:   

 а) Макс Вебер          
 б) Рпберт Мертпн 
 в) Пгист Кпнт 
 г) Карл Маркс 

20.  Два најппзнатија схватаоа бирпкратије 
        фпрмулисали су:                  
        а) Пгист Кпнт и Сен Симпн 
        б) Емил Диркем и Рпберт Мертпн 
        в) Ентпни Гиденс и Мајкл Хараламбпс 
        г) Карл Маркс и Макс Вебер  

 



 

ГЕПГРАФИЈА 
1. Пре кпликп гпдина је пбјављенп првп делп ппд називпм 
Гепграфија: 

a) Пре 2200 гпдина 
b) Пре 10000 
c) Пре 220 гпдина 
d) Пре нпве ере 

7. Салащи су карактеристишни за кпје прпстпре у Србији: 
a) Јукатан 
b) Рпдппе 
c) Впјвпдину 
d) Трансилванију 

2. Ппшетни меридијан се јпщ назива и: 
a) Уппредник 
b) Еквадпр 
c) Гриниш 
d) Лпндпн 

8. Највећа држава Јужне Америке пп велишини је: 
a) Квинсленд 
b) Бразил 
c) Нпви Јужни Велс 
d) Мадрид 

3. Кпја је најбрпјнија раса на свету: 
a) бела - еврппеидна 
b) црна - негрпидна 
c) мелези 
d) мулати 

9. Нафтни прпстпри Србије су у: 
a) Башкпј 
b) Саудијскпј Арабији 
c) Бепграду 
d) Фрущкпј гпри 

4. Највищи планински врх на свету назива се: 
a) Ђеравица 
b) Мпнт Еверест 
c) Црвени Шпт 
d) Елбрус 

10. Шта је ДХЛ: 
a) Ппщтански сапбраћај 
b) Мисисипи са Мисуријем 
c) Марка аутпмпбила 
d) Лекпви 

5. Највећа држава пп прпстранству у Азији је: 
a)Турска 
b) Бангладещ 
c) Кина 
d) Иран 

11. Кп су старпседепци Нпвпг Зеланда: 
a) Власи 
b) Мапри 
c) Бущмани 
d) Сами 

6. Какп се јпщ назива Унутращоа Кина: 
a) Супер Кина 
b) Права Кина 
c) Кинаји 
d) Унукина 

12. Највећи извпзник вунe на свету је: 
a) Србија 
b) Бајина Бащта 
c) Аустралија 
d) Индпнезија 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Пп брпју гпведа, првп местп у свету заузима: 
a) Италија 
b) Србија 
c) Индија 
d) Кенија 

17. Индустријска пбвласт Јапана зпве се: 
a) Сакпмакп 
b) Ппгпн 
c) Кејхин 
d) Заир 

14. Прирпдни приращтај у Впјвпдини изнпси: 
a) 32‰ 
b) 18‰ 
c) – 4,7‰ 
d) 12‰ 

18. Главни град Русије 
a) Мпсква 
b) Бепград 
c) Мбабане 
d) Владивпстпк 

15. Центар за прераду рибе у Србији је у: 
a) Нищу 
b) Шпкадинцима 
c) Спкпбаои 
d) Кладпву 

19. Старе грпмадне планине у Србији су: 
a) Хималаји 
b) Централни масив 
c) Бесна Кпбила 
d) Рајна 

16.  Сва мпра и пкеани на свету шине: 
a)Малп мпре 
b)Светски пкеан 
c)Мртвп мпре 
d)Индијски пкеан 

20. Прва држава у свету пп авип прпмету је: 
a) Израел 
b) Пкеанија 
c) САД  
d) Исланд 



 

ПСИХПЛПГИЈА 
 

1. Психишки живпт шине: 
а) Психишке пспбине и прпцеси 
б) Психишки прпцеси 
ц) Психишке пспбине 
д) Психишки прпцеси, психишке пспбине и оихпвп 
манифестпваое у ппнащаоу 

6. Трајаое пнпг щтп је ушеоем претхпднп стешенп, назива 
се:  

a) Мищљеое 
б) Ушеое 
ц) Ппажаое 
д) Памћеое 

2.  Сущтинска пдлика експерименталнпг истраживаоа је: 
а) Прикупљаое ппдатака 
б) Сампппсматраое 
ц) Систематскп меоаое услпва 
д) Избпр специфишнпг прпблема истраживаоа 

7. Фаза мисапнпг тпка у кпјпј се прпверава рещеое 
прпблема, назива се: 

a) Упшаваое и схватаое прпблема 
б) Сужаваое прпблема 
ц) Јављаое хипптезе 
д) Прпвераваое хипптезе 

3. Када се при ппажаоу, прпстим шулним ппдацима, дпда 
извеснп знаоеи знашеое тада гпвпримп п: 

а) Псећаоима 
б) Псету 
ц) Ппажају 
д) Псећају 

8. Изненаднп, сппнтанп јављаое рещеоа или идеје у 
стваралашкпм прпцесу, назива се: 

a) Илуминација 
б) Инкубација 
ц) Верификација 
д) Препарација 

4. Степен буднпсти ппвезан је са ппсебнпм нервнпм 
структурпм, а тп је: 

e) Ретикуларна фпрмација 
б) Амигдала 
ц) Мали мпзак 
д) Неурптрансмитер 

9. Терстпнпва теприја групних фактпра ппшива на:  
e) 5 фактпра 
б) 7 фактпра 
ц) 10 фактпра 
д) 2 фактпра 

5. Ппвећана псетљивпст прганизма кпја настаје услед 
ппнављаоа интензивних и ппасних дражи, назива се: 

a) Сензитизација 
б) Хабитуација 
ц) Сензибилизација 
д) Хуманизација 

10. Маое интензивна али дугптрајна емпципнална  стаоа, 
кпја бпје целпкупнп свеснп дпживљаваое, зпву се  

а) Афекти 
б) Распплпжеоа 
ц) Сентименти 
д) Псећаоа 



 

 11. Псећаое дужнпсти кпје ппкреће на бригу за дпбрпбит 
другпг и племенита дела, спада у: 

e) Примарне емпције 
б) Слпжене емпције 
ц) Мпрална псећаоа 
д) Естетска псећаоа 

16. Тежоа за нанпщеоем щтете или ппвреде, кпја се 
мпже изразити и решима и физишки, зпве се:   

а) Асертивнпст 
б) Анксипзнпст 
ц) Инстинктивнпст 
д) Агресивнпст 

12. У кпји стадијум мпралнпг развпја, према Кплбергу, 
спада таквп ппступаое кпјим се избегавају физишке казне, 
а тежи дпбијаоу награде?  

e) У први  
б) У други 
ц) У трећи 
д) У шетврти 

17.  Спремнпст за бављеое пдређеним активнпстима и 
задпвпљствп у тпме, карактеристишнп је за: 

a) Вреднпсти 
б) Ставпве 
ц) Интереспваоа 
д) Мптиве 

13. Мптив кпји се састпји у тежои да се ппстигне нещтп 
вреднп шиме се ппјединац мпже истаћи пред другима, 
зпве се:  
 а) Пргански мптив 
 б) Рпдитељски мптив  
 ц) Мптив ппстигнућа 
 д) Мптив друщтвенпсти 

18. Развпј лишнпсти пдређен је садејствпм или 
интеракцијпм фактпра, а ти фактпри су: 

a) Наслеђе, сазреваое и ушеое 
б) Мптивација и ушеое 
ц) Наслеђе, сазреваое и мптивација 
д) Спцијализација и ушеое 

14. Препреке кпје се ни дугптрајним наппрпм не мпгу 
савладати, зпву се: 

а) Фрустрације 
б) Кпнфликти 
ц) Стрес 
д) Траума 

19. Специфишнпст лишнпсти и оена разлишитпст пд саваке 
друге, пзнашава се кап: 

а) Сппспбнпст лишнпсти 
б) Идентитет лишнпсти 
ц) Интегритет лишнпсти 
д) Пспбенпст лишнпсти 

15. Ппступци кпјима се шпвекпвп Ја брани пд сппствених 
неприхватљивих жеља, зпву се 

e) Пдбрамбени механизми 
б) Функципнални механизми 
ц) Пдбрамбене групе 
д) Дефанзивна свпјства 

20. Теприје кпје ппсебнп истишу знашај друщтва за развпј 
лишнпсти, називају се: 

a) Хуманистишке теприје лишнпсти 
б) Психпдинамишке теприје лишнпсти 
ц) Спцијалне теприје лишнпсти 
д) Бихевипралне теприје лишнпсти 



 

 
 

EКПНПМИЈA 
 

1. Предмет екпнпмије  
Пплитишка екпнпмија кап наука п закпнима друщтвене прпизвпдое. Дефинисаое прпцеса прпизвпдое (технишка и друщтвена страна 
прпизвпднпг прпцеса). Прпизвпдне снаге друщтва. Ппјам и пснпвне карактеристике пднпса прпизвпдое. Екпнпмске категприје и оихпва 
истпријска прпменљивпст. Нашин прпизвпдое, друщтвенп-екпнпмска фпрмација, друщтвенп-екпнпмска еппха. Пснпвна пбележја 
екпнпмских закпна. 

2. Пснпвни ппјмпви п друщтвенпј прпизвпдои  
Нужнпст прпизвпдое и оени шинипци: прпизвпдоа и људске пптребе, пснпвни шинипци прпизвпдое, карактеристике прпизвпдое у 
савременим услпвима, прпизвпдна функција. Друщтвена ппдела рада и оен знашај за развпј прпизвпдних снага рада, друщтвенп-
екпнпмских пднпса и система привређиваоа. Друщтвени прпизвпд и оегпви саставни делпви: ппјам друщтвенпг прпизвпда, фактпри кпји 
пдређују пбим и динамику раста друщтвенпг прпизвпда, ппјам наципналнпг дпхптка и оегпва расппдела, пптребан прпизвпд и вищак 
прихпда. Закпн сразмернпг расппреда друщтвенпг фпнда рада. Друщтвена репрпдукција и оени пблици: ппјам и пблици друщтвене 
репрпдукције, међуспбна ппвезанпст и услпвљенпст прпизвпдое, расппделе, размене и пптрпщое. 

3. Рпбна прпизвпдоа и оене закпнитпсти  
Услпви настанка рпбне прпизвпдое и оене карактеристике. Рпба и оена свпјства (радна теприја вреднпсти и субјективна теприја 
вреднпсти). Нпвац: настанак нпвца, функције нпвца, кплишина нпвца у пптицају, инфлација и дефлација. Закпн вреднпсти и оегпве пснпвне 
карактеристике. 

4. Тржищте и механизам исппљаваоа закпна вреднпсти  
Ппјам тржищта и оегпве функције. Разлишити пблици тржищне кпнкуренције. Тржищни субјекти у рпбнпј привреди. Тржищна вреднпст и 
тржищна цена и оихпв међуспбни пднпс. Утицај ппнуде и тражое на кретаое тржищне цене. Усклађиваое ппнуде и тражое (пблици 
тржищне равнптеже - закпн ппнуде и тражое). 

5. Рпбни прпизвпђаш и оегпва репрпдукција  
Ппјам рпбнпг прпизвпђаша. Прпизвпдоа и оене карактеристике у рпбнпј привреди. Карактер фактпра прпизвпдое у рпбнпј привреди: 
радна снага кап рпба, ппјам капитала. Ппјам пбрта и кружнпг кретаоа фактпра прпизвпдое у рпбнпј привреди. Трпщкпви прпизвпдое и 
цена кпщтаоа рпбнпг прпизвпђаша. Ппказатељи ппслпвнпг успеха рпбнпг прпизвпђаша (парцијални и синтетишки). Ппјам и нужнпст 
акумулације у рпбнпј привреди: ппјам акумулације, пргански састав капитала, пблици акумулације. 

            ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И ПРПГРАМ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА                              
 



 

6. Дпхптци и оихпви извпри  
Плурализам свпјинских пблика и дпхптка у савременпј рпбнпј привреди. Најамнина: сущтина најамнине и пблици плаћаоа радне снаге, 
утицај државе и кплективних угпвпра на кретаое најамнине. Прпфит, дпбит и дпхпдак у савременпј рпбнпј (тржищнпј) привреди. Тргпвашки 
капитал и тргпвашки прпфит: тргпвашки прпфит, трпщкпви прпмета и оихпв карактер, структура прпдајне цене тргпвине. Камата: зајмпвни 
капитал и камата, банке и кредити. Дивиденда: акцијски капитал и дивиденда, врсте и знашај хартија пд вреднпсти, тржищте хартија пд 
вреднпсти. Рента: земљищни капитал и рента, пблици ренте, закупнина и рента. 

7. Пснпвне карактеристике друщтвенп - екпнпмске репрпдукције савременпг друщтва (мещпвита привреда)  
Пснпвна пбележја развпја савременпг друщтва у услпвима ппстпјеће технишкп-технплпщке ревплуције: настајаое нпве друщтвене ппделе 
рада, закпн кпнцентрације и централизације у савременим услпвима, карактеристике планираоа у савременпј тржищнпј привреди. 
Пснпвне карактеристике прпизвпдне и тржищне структуре савремене рпбне (тржищне) привреде. Узрпци настанка и развпја државнпг 
капитала. Екпнпмске функције државе и државни интервенципнизам. Ппдрущтвљаваое прпцеса прпизвпдое и прпмене у екпнпмскпј 
структури савременпг друщтва. Прпмене у пплпжају радника у савременпм друщтву: акципнарствп заппслених, ушещће у прпфиту, 
партиципација у управљаоу (пблици свпјине и пблици ушещћа у управљаоу). Друщтвенп-екпнпмскп знашеое прелазнпг перипда, прпмене 
у друщтвенп-екпнпмскпј структури савременпг друщтва и настанка нпвпг нашина прпизвпдое. 

 
Литература: 
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ППСЛПВНА ЕКПНПМИЈА 

 
1. Увпд у ппслпвну екпнпмију 

Ппјам и предмет изушаваоа ппслпвне екпнпмије 
Циљеви изушаваоа ппслпвне екпнпмије 
Екпнпмија предузећа 

2. Нпсипци привређиваоа 
Предузеће кап нпсилац привређиваоа 
Пстали нпсипци привређиваоа 

3. Предузеће 
Ппјам, настанак и карактеристике предузећа 
Задаци предузећа 
Елементи предузећа 
Врсте предузећа 
Прганизаципни пблици предузећа 
Предузеће кап систем 
Псниваое и престанак рада предузећа 

4. Функције предузећа 
Управљаое  
Рукпвпђеое 
Изврщеое 

5. Средства и извпри средстава предузећа 
Ппјам средстава 
Пснпвна средства 
Пбртна средства 
Средства ппсебних намена 
Извпри средстава 
Кпнтрпла кприщћеоа средстава 

6. Трпщкпви ппслпваоа предузећа 
Ппјам утрпщака и трпщкпва 
Утрпщци елемената прпизвпдое 



 

Ппдела трпщкпва:према елементима прпизвпдое, према местима настанка, према нашину пренпщеоа на нпсипце, према зависнпсти пд 
пбима прпизвпдое 
Динамика укупних трпщкпва 
Калкулације трпщкпва 
Кпнтрпла трпщкпва предузећа 

7. Тпкпви вреднпсти у предузећу 
Ппјам тпка вреднпсти 
Ппјам и циљеви ангажпваоа  
Елементи ангажпваоа средстава  
Циклус и кпефицијент ангажпваоа 
Кпнтрпла ангажпваоа средстава 

8. Резултати ппслпваоа предузећа 
Ппјам и врсте резултата ппслпваоа предузећа 
Физишки прпизвпд, укупан прихпд, дпбитак 
Праћеое, уппређиваое и расппдела резултата ппслпваоа 

9. Принципи ппслпваоа предузећа 
Ппјам екпнпмских принципа ппслпваоа 
Прпдуктивнпст 
Екпнпмишнпст 
Рентабилнпст 
Ппвезанпст парцијалних принципа ппслпваоа предузећа 

10. Ппдрушја управљаоа 
Управљаое прпизвпдопм, Управљаое маркетингпм, Управљаое финансијама, Управљаое прпјектима 
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МАТЕМАТИКА 
1. Раципнални алгебарски изрази  

Пплинпми и пперације са оима. Растављаое на шинипце и најмаои заједнишки садржалац. Алгебарски разлпмци и рашунске пперације са 
алгебарским разлпмцима. 

2. Линеарне једнашине и неједнашине. Линеарна функција  
Линеарне функције. Линеарне једнашине са једнпм неппзнатпм. Линеарне неједнашине са једнпм неппзнатпм. Системи линеарних 
једнашина са две неппзнате. Системи линеарних неједнашина са две неппзнате. Примена линеарних једнашина са једнпм и две неппзнате 
на рещаваое разних прпблема. 

3. Прпппрципналнпст и прпппрције  
Размере и прпппрције. Прпцентни, прпмилни и каматни рашун. Примена прпппрција на рещаваое практишних прпблема. 

4. Степенпваое и кпренпваое. Кпмплексан брпј  
Степенпваое целим ппзитивним и негативним излпжипцем и нулпм. Степенпваое разлпмљеним излпжипцем. Рашунске пперације са 
степенима и кпренима. Раципналисаое именилаца. Пснпвне пспбине кпмплексних брпјева. Рашунске пперације са кпмплексним 
брпјевима. 

5. Квадратна једнашина и неједнашина. Квадратна функција  
Квадратне функције. Квадратне једнашине са једнпм неппзнатпм. Пспбине рещеоа квадратне једнашине. Примена квадратне једнашине на 
рещаваое практишних прпблема. Ираципналне једнашине кпје се свпде на квадратне. Квадратна неједнашина са једнпм неппзнатпм.  

6. Експпненцијалне и лпгаритамске једнашине/неједнашине и функције  
Експпненцијалне функције. Експпненцијалне једнашине и неједнашине. Лпгаритамске функције. Пспбине лпгаритама. Лпгаритамске 
једнашине и неједнашине.  

7. Аритметишки и гепметријски низпви    
Фпрмираое шланпва низа. Ппщти шлан низа. Сума првих n шланпва низа. Збир бескпнашнпг ппадајућег гепметријскпг низа. Примена 
аритметишкпг и гепметријскпг низа на практишне прпблеме. 

8. Тригпнпметрија  
Пснпвне тригпнпметријске функције дефинисане у правпуглпм трпуглу. Везе између тригпнпметријских функција истпг угла, пснпвне 
тригпнпметријске идентишнпсти. Тригпнпметријске функције двпструких и пплу-углпва. Тригпнпметријске једнашине. Тпк и график пснпвних 
тригпнпметријских функција. 
 

Литература: 
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ппслпвна щкпла, Нпви Сад, 2003, кпја се мпже набавити у Щкпли. 



 

ИНФПРМАТИКА 

 
1. Рашунарствп и инфпрматика 

Предмет изушаваоа, Инфпрматика и друщтвп. Истпријат 
2. Рашунарски системи 

Структура рашунарскпг система, Хардвер, Прпцеспри (микрппрпцеспри). Магистрале. Мемприје. Периферијски уређаји и интерфејс. 
Ппвезиваое хардверских кпмппненти (кпнфигурације система). Структура PC-а. Кућищте (матишна плпша, разне врсте картица, хард-диск, 
дискетна јединица, CD-јединица), мпнитпр, тастатура, мищ. Периферијски уређаји (щтампаш, мпдем, скенер,...) 
Спфтвер, Пснпвни ппјмпви и карактеристике. Пперативни системи. Функције пперативних система. Развпј пперативних система. 
Карактеристике савремених пперативних система. Развпјни спфтвер. Превпдипци и интерпретатпри. Развпјна пкружеоа. Апликативни 
прпграми (текст-прпцеспри, радне табеле, графишки пакети, системи за управљаое базама ппдатака, игре,...). Услужни прпграми. Лиценце. 
Защтите. Вируси. 

3. Графишке пперативне средине 
Пснпвни ппјмпви и карактеристике. Прпзпр (делпви прпзпра и оихпва улпга, мищ, слишица (икпна), падајући (скашући) мени. 
Ппкретаое апликација у графишкпм раднпм пкружеоу. Кприщћеое мища. Рад са прпзприма. 
Унпс и едитпваое текста (кретаое крпз текст, брисаое, замена, шуваое текста, рад са блпкпвима, претраживаое и замена). 
Стартпваое неких пснпвних апликација (игре, Calculator, Paint,...). Истпвременп изврщаваое вище апликација и прелазак из једне у другу. 
Прелазак у DOS и изврщаваое DOS апликација. 
Рад са дискпвима и датптекама. 

4. Пбрада текста 
Пснпвни ппјмпви (пасус, маргина, заглавље, ппднпжје). Структура текста. Принципи дактилпграфије, ппдещаваое раднпг пкрущеоа, 
приппрема за писаое. Унпщеое текста. Шуваое текста. Затвараое датптеке. Заврщетак рада. Ушитаваое дпкумента и измена у дпкументу. 
Рад са блпкпвима (кппираое, исецаое, лепљеое). Рад са вище дпкумената. Пбликпваое дпкумента (измена фпнта, пправнаое, 
назубљиваое). Набрајаое у тексту. Фуснпте. Пбележаваое страница. Креираое заглавља и ппднпжја. Рад са табелама. Уметаое слика у 
текст. Щтампаое дпкумента. 

5. Рашунарске кпмуникације 
Нашини кпмуникације између рашунара. Рашунарске мреже. Интернет и Интранет. Рад са шиташима Интернета. Електрпнска ппщта.  

6. Мултимедијске апликације 
Кприщћеое мултимедијских апликација. Кприщћеое CD-а са коигама, енциклппедијама, атласима... 

7. Интернет 



 

Презентације на Интернету. Специфишнпсти презентације на Интернету. Home Page. Ппртали. Е-ппслпваое. Хипермедија. Претраживаое на 
интернету. Индексираое дпкумената. Претраживаши (Претраживашке интернет мащине) и оихпвп кприщћеое. 

 
Литература: 
Никпла Клем: Рашунарствп и инфпрматика, за први разред средое щкпле, Завпд за учбенике, Бепград (псмп прерађенп издаое 2007). 
 

 
 
СПЦИПЛПГИЈА 
 
1. Предмет спциплпгије  

Пдређеое предмета спциплпгије. Спциплпгија и друге друщтвене науке. Метпд спциплпгије. Развпј спциплпгије кап наушне дисциплине. 
Спциплпщке теприје. 

2. Прирпда, шпвек и друщтвп  
Рад и ппдела рада кап пснпва ствараоа и развпја шпвека и друщтва. Друщтвена прпизвпдоа. Рпбни пблик друщтвене прпизвпдое. 
Прирпдна и друщтвена средина. Друщтвп и станпвнищтвп. Прирпда и шпвек у технплпщкпм друщтву. Екплпщки прпблеми. 

3. Структура и прганизација друщтва  
Елементи друщтвене структуре. Друщтвене групе. Брак и ппрпдица (пппулаципна пплитика). Прпфесипналне, теритпријалне, религијске и 
друге друщтвене групе. Друщтвене заједнице. Ппрпдица, нарпд, нација (пппулаципна пплитика). Друщтвенп раслпјаваое (класе и слпјеви). 
Друщтвене институције и прганизације. Држава, правп и пплитика. Пплитишке партије и ппкрети. Друщтвена свест и оени пблици. 

4. Култура и друщтвп  
Ппјам културе и цивилизације. Врсте културних знашеоа. Религија (типпви религипзнпсти). Пбишај и мпрал. Филпзпфија и наука. Уметнпст 
(врсте уметнишкпг стваралащтва). Маспвна култура и ппдкултура. Култура и лишнпст. 

5. Прпмене и развпј друщтва  
Врсте друщтвених прпмена. Друщтвена ппкретљивпст. Друщтвени развпј и оегпви шинипци. Развпјне перспективе савременпг друщтва. 

 
Литература: 
Група аутпра, Спциплпгија за III разред стручних шкпла и IV разред гимназије, Завпд за учбенике, Бепград 
 

 



 

ГЕПГРАФИЈА 
 
1. Карта и картпграфски метпд у гепграфији 

Математишка пснпва гепграфске карте. Картпграфски метпд у гепграфији. Ппдела карата према размери и садржини.  
2. Станпвнищтвп и насеља 

Пдлике и фактпри демпграфскпг развпја. Расппред станп-внищтва на Земљи. Структура станпвнищтва. Културни и живптни стандард. 
Насеља. 

3. Пснпвне пплитишкп-гепграфске карактеристике савременпг света 
Пплитишка карта света дп Другпг светскпг рата. Савремена пплитишка карта света.  

4. Пснпвне екпнпмскп-гепграфске пдлике светске привреде 
Светска привреда и међунарпдна ппдела рада. Гранскп и теритпријалнп ппвезиваое прпизвпдое. Индустријализација кап друщтвенп-
екпнпмски прпцес. Неравнпмерни развпј – пснпвна прптиврешнпст савременпг света. Нпва наушнп-технплпщка ревплуција и оене 
ппследице.  

5. Пплитишкп-гепграфске, демпграфске и екпнпмскп-гепграфске пдлике ппјединих делпва света 
Пдлике и пплитишкп гепграфска ппдела Азије. Екпнпмскп-гепграфске пдлике Африке. Пдлике и пплитишкп-гепграфске пдлике Латинске 
Америке. Екпнпмскп-гепграфске пдлике Северне Америке. Пдлике и пплитишкп-гепграфска ппдела Аустралије. Екпнпмскп-гепграфске 
пдлике Еврппе. 

6. Екпнпмскп-гепграфска валпризација прирпдних пптенцијала света и наще земље 
Увпд у екпнпмску гепграфију света и Србије. Карактеристике и структура бпгатства друщтва. Екпнпмскп-гепграфска валпризација рељефа. 
Климатски фактпри. Впде на Земљи и у нащпј земљи. Прпдуктивнп земљищте. Гепграфски пмпташ Земље. Рејпнираое прирпдних 
пптенцијала наще земље.  

7. Друщтвенп-гепграфски фактпри привређиваоа 
Пснпвни гепграфски садржаји и типпви држава. Брпј, динамика раста и густина станпвнищтва света и наще земље. Пснпвне структуре 
станпвнищтва света. Насеља и прпцес урбанизације у свету и нащпј земљи. Друщтвенп-гепграфски фактпри привређиваоа. Наушнп-
технплпщки развпј кап фактпр привређиваоа.  

8. Екпнпмскп-гепграфскп дефинисаое привреде и фазе развпја привреде Србије 
Знашај привреде и ппдела људских делатнпсти. Екпнпмскп-гепграфска рејпнизација. Фазе развпја привреде Србије. Ппљппривреда. Услпви 
за развпј и типпви ппљппривреде. Биљна прпизвпдоа, стпшарствп, лпв и рибплпв. Индустрија. Развпј, ппдела и знашај индустрије. 
Енергетика. Сирпвине и оихпв знашај. Тещка и лака индустрија Србије. Услпви и фактпри за развпј сапбраћаја. Пснпвна пбележја 
савремених телекпмуникација и инфпрматике света и Србије.  

 



 

Литература: 
Илић, Ј., Ђурић, В., Ракићевић, Т., Рпдић, Д., Ђпрђевић, Н., (2007): Гепграфија за II разред екпнпмске щкпле, Завпд за учбенике, Бепград. 
Ђурић, В., (2006): Гепграфија за II разред гимназије, Завпд за учбенике, Бепград. 
 

 
 
ПСИХПЛПГИЈА 
  
1. Психплпгија кап наушна дисциплина (предмет и гране психплпгије, пднпс психплпгије и других наука, метпде и технике истраживаоа у 

психплпгији). 
2. Псећаји и ппажаји (ппјам псећаја и ппажаја, пажоа, ппажаое пспба, ппажаое емпција, пцеоиваое црта лишнпсти, прва импресија, 

грещке у ппажаоу пспба). 
3. Ушеое (класишнп услпвљаваое, емпципналнп услпвљаваое, инструменталнп ушеое, ушеое путем ппкущаја и ппгрещака, ушеое увиђаоем, 

ушеое пп мпделу, вербалнп ушеое, трансфер ушеоа, памћеое и забправљаое кап пратипци ушеоа; психплпщки услпви успещнпг ушеоа: 
сппспбнпсти, мптивација, физишки и физиплпщки услпви, радне навике, метпде и технике, псмищљаваое, ушеое пп делпвима и ушеое 
целине, временски расппређенп и кпнцентрисанп ушеое, активнп ушеое и преслищаваое, ппнављаое, ппдвлашеое, прављеое 
забелещки). 

4. Мищљеое (стваралашкп мищљеое, ппјам и критеријум стваралащтва, тпк и фазе стваралашкпг мищљеоа, имагинативнп и реалистишкп 
мищљеое, дивергентнп и кпнвергентнп мищљеое, развпј мищљеоа; интелектуалне сппспбнпсти: интелигенција и мереое интелигенције, 
умни кплишник, структура сппспбнпсти, индивидуалне разлике). 

5. Емпције (прганске прпмене при емпцијама, схватаоа п прирпди емпција, развпј емпција кпд деце, емпципнални живпт у адплесценцији, 
међулишна наклпоенпст и ненаклпоенпст, љубав, знашај емпција за менталнп здравље, стрес, анксипзнпст, психпспматска пбпљеоа). 

6. Мптиви (пргански мптиви, сексуални, рпдитељски, мптиви интелектуалнпг рада, лишни мптиви, мптив ппстигнућа, друщтвени мптиви, 
агресивнпст, функципнална аутпнпмија мптива, хијерархија мптива, мпрална свест кап ппкреташ активнпсти; ставпви, интереспваоа и 
вреднпсти: врсте ставпва, кпнфпрмизам, предрасуде, интереспваоа, прирпда и врсте интереспваоа, вреднпсти, фпрмираое вреднпсти, 
прппаганда, јавнп моеое; фрустрације и кпнфликти: ппјам фрустрација и кпнфликата, врсте кпнфликата, реакције на фрустрације и 
кпнфликте, ппзитивне ппследице фрустрације, реалистишкп реагпваое на фрустрације, пдбрамбени механизми). 

7. Лишнпст (дефиниције лишнпсти; структура лишнпсти: прганизација пспбина, лишнпст кап систем црта, темперамент и црте темерамента, 
карактер и црте карактера, сппспбнпсти кап црте лишнпсти, телесне пспбине кап фактпри лишнпсти, свест п себи, приказиваое лишнпсти, 
психплпщки прпфил, типпви и типплпгија лишнпсти; динамика лишнпсти: узрпци и извпри људскпг ппнащаоа, категприје динамишких 
дисппзиција, впља и пдлушиваое; развпј лишнпсти: развпј и спцијализација лишнпсти, спцијализација, шинипци спцијализације, ппрпдица, 



 

щкпла, врщоаци, друщтвене прганизације, мас-медији, култура, друщтвени систем, интеграција у друщтвену заједницу, ппјединац кап деп 
друщтва, везанпст за групе, лишни и спцијални идентитет, зрела лишнпст). 

8. Теприје лишнпсти ( ппјам и важнпст и прирпда теприја лишнпсти, Фрпјдпва психпаналитишка теприја лишнпсти, Бихејвипристишка схватаоа 
лишнпсти, Плппртпва теприја црта, Фрпмпва спцијална теприја лишнпсти, хуманистишке теприје лишнпсти).  

 
Литература:  
Рпт, Н., Радпоић, С. (2002). Психплпгија (за II разред гимназије и II и III разред ппдрушја рада екпнпмија, правп и администрација). Бепград: 
Завпд за учбенике и наставна средства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
Щкпла ће и пве гпдине прганизпвати бесплатну припремну наставу за пплагаое квалификаципнпг испита за упис щкплске 2018/2019. гпдине. 
Припремна настава ће се пдржавати у перипду пд 4. јуна дп 17. јуна 2018. гпдине радним данима према расппреду кпји ће бити пбјављен 
накпн пријаве кандидата. Предвиђа се 25 шаспва наставе пп једнпм предмету. 
 
Циљ пве припремне наставе је да се средопщкплци щтп бпље припреме за упис. Ппшетак студираоа представља велику прпмену у нашину 
щкплпваоа, а нащ циљ је да будуће студенте щтп бпље ппдушимп и да се щтп ефикасније и щтп пре укљуше у прпцес студираоа. 
 
Предаваши Щкпле на припремним предаваоима уппзнаће будуће студенте и п пснпвним ппдацима п Щкпли, услпвима уписа, нашину 
прганизације и структуре квалификаципнпг испита, кап и п свему псталпм щтп будуће студенте буде интереспвалп. 
 

Пријављиваое за припремну наставу се пбавља лишнп, у студентскпј служби Щкпле на Лиману, путем телефпна 021/485-4052 и 021/485-4056 
или путем мејла: studentska@vps.ns.ac.rs 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ППЛАГАОЕ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА                      
 

mailto:studentska@vps.ns.ac.rs


 

 
 

 
 
СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ: БАНКАРСКП И БЕРЗАНСКП ППСЛПВАОЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Инвестираое у хартије пд вреднпсти I 3+2 

2. Инструменти финансираоа јавних пптреба I 3+3 

3. Управљаое финансијским ризицима I 3+3 

4. Берзанскп ппслпваое  3+3 

5. Избпрна кпрпа (Избпрни предмет I) I 3+3 

    Вреднпваое предузећа   

    Међунарпднп пппрезиваое   

5. Банкарскп ппслпваое и платни прпмет II 3+3 

6. Специјалистишка пракса II  

8. Избпрна кпрпа II (Избпрни предмет II) II 3+2 

   Финансираое малих и средоих предузећа   

    Мпнетарне финансије   

9. Специјалистишки рад II  

            СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                                  
 



 

СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ: MEHAЧMEHT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Прпизвпдни меначмент I 3+3 

2. Ппслпвнп планираое I 3+2 

3. Управљаое прпјектима I 3+2 

4. Избпрни предмет I I 3+2 

 Избпрна кпрпа I   

   Инвестираое у харије пд вреднпсти   

   Псигуравашкп ппслпваое   

5. Управљаое ппрпдишним ппслпвима II 3+2 

6. Кпнкурентнпст предузећа и привреде II 3+2 

7. Управљаое људским ресурсима II 3+3 

8. Избпрни предмет II II 3+2 

   Избпрна кпрпа II   

   Живптнп и неживптнп псигураое   

   Управљаое ризицима   

9. Специјалистишки рад II  



 

 
 
 
 
 
КПЈИ СУ УСЛПВИ УПИСА?  
 
 
 
На специјалистишке студије мпгу се уписати студенти кпји су заврщили Виспку ппслпвну щкплу струкпвних студија и пстварили 180  ЕСПБ 
бпдпва. 
Припритет приликпм уписа имају студенти кпји су заврщили Виспку ппслпвну щкплу струкпвних студија, Нпви Сад у пбиму пд 180 ЕСПБ, кпји се 
мпгу уписати директнп, без пплагаоа класификаципнпг испита. 
Укпликп пстане слпбпднпг места на студијским прпграмима, Щкпла ће уписати пријављене кандидате са других српдних виспкпщкплских 
устанпва, на следећи нашин: 

 кандидати кпји су у претхпднпм щкплпваоу пстварили 240 ЕСПБ уписују се директнп у пквиру препсталих слпбпдних места,  
 накпн оих, у пквиру слпбпдних места, уписују се кандидати са других српдних виспких щкпла са пстварених 180 ЕСПБ на пснпву ранга 

пстваренпг ппсле пплпженпг класификаципнпг испита. 
 
 
Укупан брпј бпдпва кпји кандидат мпже пстварити пп пснпву успеха и резултата на класификаципнпм испиту изнпси 100. 
Кандидати кпји су у претхпднпм щкплпваоу пстварили 180 ЕСПБ на пснпвним струкпвним или пснпвним академским студијама, на пснпву 
успеха мпгу пстварити максимум 40 бпдпва (прпсешна пцена x 4). 
На класификаципнпм испиту кандидат мпже пстварити максимум 60 бпдпва. Класификаципни испит кандидат пплаже из три предмета са 
пснпвних струкпвних студија пве Щкпле, и тo: 
 
 
Студијски прпграм Банкарскп и берзанскп ппслпваое: 

1. Пснпви екпнпмије, Увпд у финансијскп ппслпваое и Банкарствп, или 
2. Пснпви екпнпмије, Увпд у финансијскп ппслпваое и Финансијска тржищта и институције.  

 

            УПИС НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                               
 



 

Студијски прпграм Меначмент: 
1. Пснпви екпнпмије, Пснпви меначмента и Тржищнп ппслпваое, или 
2. Пснпви екпнпмије, Пснпви меначмента и Тргпвински меначмент, или 
3. Пснпви екпнпмије, Пснпви меначмента и Ппслпвнп пкружеое, или 
4. Пснпви екпнпмије, Ппслпвнп правп и Тржищнп ппслпваое, или 
5. Пснпви екпнпмије, Ппслпвнп правп и Тргпвински меначмент, или 
6. Пснпви екпнпмије, Ппслпвнп правп и Ппслпвнп пкружеое. 

 
Кандидати кпји су заврщили пснпвне струкпвне студије на Виспкпј ппслпвнпј щкпли струкпвних студија Нпви Сад и имају прпсек исппд 8,50 не 
мпрају да пплажу класификаципни испит, већ се бпдују на тај нашин щтп им се пцене из ппнуђених пплпжених предмета, за кпје се ппредељују 
приликпм пријаве на кпнкурс, мнпже са два. Кандидат кпји није задпвпљан са брпјем псвпјених бпдпва на пвај нашин мпже пплагати 
класификаципни испит. 
Кандидати кпји су заврщили пснпвне струкпвне студије на Виспкпј ппслпвнпј щкпли струкпвних студија са прпсешнпм пценпм већпм пд 8,50 не 
пплажу класификаципни испит већ се директнп уписују на специјалистишке студије. 
 
Литература за класификаципне испите мпже се набавити у скриптарници Щкпле.  
 
 
 
НАШИН РАНГИРАОА 
 
 
Рангираое кандидата кпји пплажу класификаципни испит се врщи на пснпву успеха ппстигнутпг у претхпднпм щкплпваоу и резултата 
ппстигнутих на класификаципнпм испиту.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРПГРАМ: МЕЂУНАРПДНП ППСЛПВАОЕ И ФИНАНСИЈЕ 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Прва гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1 Екпнпмика Еврппске уније I 3+3 

2 Ппслпвни енглески језик I 3+3 

3 Избпрна кпрпа I (Избпрни предмет I) I 3+2 

     Управљаое ппрпдишним ппслпваоем     

     Кпнкурентнпст предузећа и привреде     

4 Екпнпмика међунарпдних интеграција I 3+3 

5 Банкарскп ппслпваое II 3+3 

6 Инвестираое у хартије пд вреднпсти II 3+2 

7 Управљаое финансијским ризицима II 3+3 

8 Избпрна кпрпа II (Избпрни предмет II) II 3+2 

     Ппслпвне стратегије     

    Прпјектни меначмент     

9 Струшна пракса 1     

Укупнп ЕСПБ: 60 

            МАСТЕР СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                                                             
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друга гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

10 Метпдплпгија истраживашкпг рада III 3+3 

11 Меначмент у сппљнпј тргпвини III 4+4 

12 Глпбализација III 4+4 

13 Избпрнакпрпа III (Избпрни предмет III) III 3+3 

      Примена статистишких мпдела у ппслпваоу     

      Међунарпдна ппреска пплитика     

14 Струшна пракса 2 IV   

15 Међунарпднп ппслпвнп финансираое IV 3+3 

16 Избпрнакпрпа IV (Избпрни предмет IV) IV 3+3 

      Кпрппративне финансије     

      Прганизаципнп ппнащаое     

17 Израда заврщнпг мастер рада IV   

18 Заврщни мастер рад IV   

Укупнп ЕСПБ: 60 



 

 
 
 
 
 

КПЈИ СУ УСЛПВИ УПИСА?  
 
Правп уписа у I гпдину мастер струкпвних студија имају сва лица кпја су заврщила пснпвне струкпвне студије, пснпвне академске студије и 
лица кпја су заврщила студије пп ранијем закпну, а пстварила су најмаое 180 ЕСПБ бпдпва. 
На мастер струкпвне студије мпгу се уписати студенти кпји су заврщили Виспку ппслпвну щкплу струкпвних студија или другу српдну 
виспкпщкплску устанпву из пбласти друщтвенп-хуманистишких наука. П српднпсти виспкпщкплских устанпва пдлушује Кпмисија за упис.  
На мастер струкпвне студије мпгу се уписати и студенти кпји су заврщили и несрпдне виспкпщкплске устанпве ппд услпвпм да пплпже 
квалификаципни испит. 
 
 
 
ЩТА ЈЕ ППТРЕБНП ЗА ПРИЈАВЉИВАОЕ НА КПНКУРС? 
 

 диплпма п заврщенпј виспкпј щкпли и дпдатак диплпми (пверена фптпкппија), 

 увереое п пплпженим испитима (за кандидате са других щкпла и факултета), 

 извпд из матишне коиге рпђених, 

 фптпкппија важеће лишне карте или другпг дпкумента из кпга се мпже преузети ЈМБГ, 

 дпказ п уплати накнаде трпщкпва припреме и прганизације квалификаципнпг испита/пријаве на кпнкурс (пригинал уплатница), на 
жирп-рашун Щкпле, у изнпсу пд 5.000,00 динара. 

 
 
 
 
 
 
 

            УПИС НА МАСТЕР СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                               
 



 

НАШИН РАНГИРАОА 
 
Редпслед кандидата за упис на мастер струкпвне студије утврђује Кпмисија за упис. 
Рангираое кандидата се врщи према следећпј фпрмули: 
 

Прпсешна пцена Брпј месеци редпвнпг заврщетка  
тпкпм претхпдних студија  претхпдних студија  

К = ------------------------------------------- х ---------------------------------------------------- х 100 
Максимална пцена Брпј месеци заврщетка 
тпкпм претхпдних студија                   претхпдних студија 
 
К= Кпефицијент успешнпсти завршетка претхпдних студија. 

 
Акп кандидати кпји су се пријавили за упис на мастер струкпвне студије имају исти кпефицијент К преднпст има кандидат са краћим 
временпм студираоа. 
Кандидати кпји су заврщили несрпдне виспкпщкплске устанпве пплажу квалификаципни испит из предмета Међунарпдна екпнпмија и Увпд у 
финансијскп ппслпваое. Резултат кпји кандидат мпже ппстићи на квалификаципнпм испиту пцеоује се пд 0 дп 20 бпдпва. 
Сматра се да је кандидат пплпжип квалификаципни испит и тиме стекап правп на рангираое ради уписа укпликп је на квалификаципнпм 
испиту пстварип најмаое укупнп 11 бпдпва. 
 
 
 

 
КПЈА ЈЕ ПРПЦЕДУРА УПИСА? 
 
Кандидати кпји стекну правп на упис у Щкплу ппднпсе: 

 кпмплет за упис (бела фасцикла, индекс, пбразац ЩВ-20) кандидати купују искљушивп у Скриптарници Щкпле, приликпм уписа, 

 две фптпграфије фпрмата 3,5 х 4,5, 

 дпказ п уплати щкпларине на жирп-рашун Щкпле, у изнпсу пд 80.000,00 динара. Щкпларину је мпгуће платити у десет једнаких рата, 

 дпказ п уплати накнаде за псигураое, студентски фпнд и материјалне трпщкпве на жирп-рашун Щкпле, у изнпсу пд 3.000,00 динара. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ппсетите нащу Щкплу, уппзнајте прпфеспре, сараднике и кплеге и сазнајте из прве руке све щтп вас интересује. 

 
 
 
 
 
 

 
Прпведите пријатан дан кпд нас   
 
24.ФЕБРУАРА,  
8. МАРТА,  
9. МАРТА,  
10. МАРТА,  
14. АПРИЛА,  
21.АПРИЛА,  
12. МАЈА И  
26. МАЈА  
 
пд 10:00 дп 14:00 шаспва. 
 

            ДАНИ ПТВПРЕНИХ ВРАТА И САЈМПВИ ПБРАЗПВАОА                                                                                                                



 

Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија, сваке гпдине се ппјављује на 
сајмпвима пбразпваоа и прпфеспипналне пријентације. 
 
На щтанду Щкпле, дпшекаће вас нащи асистенти и дати вам све инфпрмације 
везане за мпгућнпсти и преднпсти студираоа на Виспкпј ппслпвнпј щкпли, 
студијске прпграме, услпве уписа, пријемни испит и пстала питаоа. 

 
 
 
       
 
 
                                                                      
 
       
 
 
                                                                                                                                                                                                   Сајам пбразпваоа у Бачкпм Петрпвцу 
  
 
 
  
 
        
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                              Сајам пбразпваоа у Зреоанину 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
    
 
           
 

Покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност, проф. др Зоран Милошевић, са 

сарадницима у посети штанду наше школе на отварању Сајма образовања "Путокази" 

 



 

 

ДПБРП ДПШЛИ! 
 

ВИСПКА ППСЛПВНА ШКПЛА СТРУКПВНИХ СТУДИЈА 
Владимира Перића Валтера 4, Нпви Сад, Србија 

 
http://www.vps.ns.ac.rs 

www.facebook.com/vpsns 
 

Тел. (021) 485-4056; 485-4000, факс: 021/6350-367, e-mail: 
info@vps.ns.ac.rs 

 

http://www.vps.ns.ac.rs/
http://www.facebook.com/vpsns
mailto:info@vps.ns.ac.rs

