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Садржај

Коришћење сајта 

школе.

Коришћење 

апликације школе и 

студентског сервиса.

Студентски дом из угла 

нашег колеге

Адреса

Владимира Перића 

Валтера 4, Нови Сад

Телефон

021-485-4000

Мејл адреса

studentska@vps.ns.ac.rs

Све информације и 

обавештења можете 

пратити на линку:

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

kontakt/

Информације
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Коришћење сајта школе
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1

Где се налазе 
најбитнија 

обавештења и 
актуелности.

Где се налазе 
профили 

професора, 
консултације, 

кабинети и 
мејл адресе, 

календар 
активности, 

распоред 
испита.

Где се налазе 
студенти 

ментори и како 
их 

контактирати.



Обавештења и 
актуелности
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Профили 
професора,консултације, 
кабинети и мејл адресе 
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У делу “Наставници” има опција за претраживање у 

коју укуцате име и презиме професора након чега 

улазите на профил професора.

Када уђете у профил професора пише вам мејл 

адреса, када су консултације и у ком кабинету. 

На профилу професора се налазе и предмети које тај 

професор предаје. Ви тражите предмет који ви 

слушате и ту можете наћи материјале, припреме и 

сличне ствари које професор објављује за тај предмет, 

а које су битне за вас (код предмета који слушате 

треба да пише бол. 17).

Сваки професор у оквиру свог профила на самом 

крају има обавештења која објављује за своје 

предмете и та обавештења треба редовно да пратите 

јер се она неће наћи на општим обавештењима или 

актуелностима, већ само на профилу професора.
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Календар 
активности
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Сваке године се добија 

нови календар активности 

за предстојећу школску 

годину.

У календару се налази 

када почињу предавања и 

вежбе, када неће бити 

наставе због празника, 

када је подела потписа за 

оверу семестра, када је 

овера семестра, када ће 

бити пријава испита и 

када почиње испитни рок.



Распоред испита

8

У делу “Распоред испита” улазите у испитни рок за 

који сте пријавили испите. Нпр.: Уколико сте 

пријавили испите за јануарски испитни рок, улазите у 

тај распоред.

Када уђете у распоред излази вам списак предмета и 

професора. Ви у претрагу куцате назив предмета који 

сте пријавили или име и презиме професора код којег 

сте пријавили испит. Нпр.: Пријавили сте испит из 

Првог страног пословног језика 3- Енглески  код 

професорице Наташе Бикицки, у претрагу куцате име 

професорице након чега вам излази списак свих 

предмета које предаје, ви тражите Први страни 

пословни језик 3- Енглески. Када нађете пише вам 

датум, време полагања испита као и место полагања 

испита. Место полагања испита може бити у школи на 

Лиману у Владимира Перића Валтера 4 или у Краља 

Петра I у Средњој машинској школи у којој наша 

школа има свој део на последњем спрату. И по истом 

поступку проверавате све испите које сте пријавили.
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“

“

Студенти ментори
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Нема горег мрака од незнања.

-Вилијам Шекспир



Како контактирати 
студенте менторе
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Испод фотографије сваког студента ментора налази се 

на који начин се може контактирати (мејл адреса, 

број телефона, друштвене мреже). 

На самом крају странице са студентима менторима 

налази се текст са хиперлинковима. Те 

хиперлинковане речи су заправо радови које су 

студенти ментори припремали за вас (презентација о 

услугама које пружа студентски дом здравља и 

информације о систематском прегледу, правилно 

писање мејла, савети о студентском дому и мензи).



Коришћење апликације школе 
и студентског сервиса
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2

Основне 
смернице за 
апликацију.

Где се на 
студентском 

сервису налази 
рачун 

студента, 
школарине и 

уплате,анкете.

Како се 
правилно 
попуњава 
пријава за 

испит.

Где се налази 
распоред 

група.



Основне смернице за 
апликацију
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На Google play продавници можете бесплатно 

преузети апликацију “Vpš student”.

Када уђете у апликацију у горе левом углу имате 

падајући мени. Ту се налазе исте секције као и на 

сајту школе, само је апликација једноставнија и 

практичнија за коришћење.



Студентски 
сервис
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Када у падајућем менију изаберете опцију 

“Студентски сервис” појављује вам се слика поред.

Овде уносите своје корисничко име и лозинку и 

улазите на ваш профил.

Корисничко име и лозинку сте претходно требали 

добити од школе.

Корисничко име је број индекса (без цртица и косих 

линија).

Упутство за студентски сервис можете пронаћи на 

линку: http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-

elektronsku-prijavu-ispita/

http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Рачун студента, школарине 
и уплате
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У делу “Школарине и уплате” се налазе три 

прозорчића са школаринама, уплатама и вашим 

рачуном. Испод тих прозорчића можете видети 

ваше стање на рачуну, укупно дуговање и остале 

ставке. Ту проверавате да ли вам је легла уплата 

за школарину (уколико сте на 

самофинансирању), оверу семестра, накнаду за 

упис и слично. У табели испод се налази 

евиденција о прокњиженим и скинутим 

уплатама.

У делу “Рачун студента” се налази уплатница са 

вашим подацима.

СВАКИ СТУДЕНТ ИМА ДРУГАЧИЈИ ПОЗИВ 

НА БРОЈ КОЈИ МУ ЈЕ НАВЕДЕН НА 

ЊЕГОВОМ СТУДЕНТСКОМ СЕРВИСУ И 

КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У ПРИМЕРУ УПЛАТНИЦЕ.
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Анкете
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Анкету попуњавате пре 

јануарско-фебруарског 

испитног рока и пре јунског 

испитног рока. 

Анкета се попуњава онлајн 

преко студентског сервиса.

Попуњавање анкете је 

обавезно, без тога не може 

да се пријави испит.



Испитни рокови и 
пријава за испит
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У делу “Испитни рокови” се налази табела за 

испитни рок који следи, табела се појављује 

у периоду пријаве испита и пише датум 

почетка и краја тог испитног рока.

У делу “Испити”  можете видети положене и 

неположене испите. У оквиру положених 

испита се налази табела са положеним 

испитима, оценом и укупним бројем ЕСПБ 

бодова.

У делу “Пријава испита” се налази табела са 

свим предметима једне године (уколико сте 

прва година, сви предмети прве године). Ви 

пријављујете предмете које слушате у том 

семестру. Са леве стране предмета се налази 

дугме “пријави” након клика вам излази 

прозорчић са детаљима предмета, након 

тога само притиснете дугме за потврду 

пријаве испита (пример на следећем слајду).
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Пријава за 
испит
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Пријаву за испит можете купити 

у скриптарници. Једна пријава 

је за један предмет. 

Из колико предмета полажете 

испит толико и пријава купујете.

Пријаву носите са собом на дан 

полагања испита и предајете 

предметном професору.



Распоред група
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У делу “Распоред 

група” се налази 

табела. У табели се 

налази кад који дан 

имате предавање и 

вежбе за одређени 

предмет, у које време, 

учионица и име и 

презиме предметног 

професора.
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За сва питања у вези 

дома:

Филип Кршић

Контакт телефон:

062-53-79-82

Студентски дом и 
искуство нашег 
колеге
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«Још као средњошколац имао сам 

жељу да при уписивању факултета 

живим у студентском дому. У том 

периоду сам слушао разна 

позитивна искуства, која су ме још 

више привлачила и заинтересовала 

за живот у студентском дому. Кроз 

три године живота у дому носим 

само лепе успомене и позитивна 

искуства. Навикавање на живот са 

цимером није уопште једноставно, 

али је дефинитивно најбоља ствар 

која ми се десила, јер сам тиме 

стекао пријатеља за цео живот. Дом 

схватам као заједницу где се кроз 

интеракцију са осталим студентима  

решавају проблеми око факулетета, 

а истовремено знаш да никада ниси 

сам.»



Инвестиција у знање 
доноси најбоље камате.

Бенџамин Френклин
Презентацију за 
вас направила 
студент ментор 
Тамара Лаћарак


