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Кпнкурспм за упис у щкплску 2021/2022. 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 
     

 
 
 

            ППЗДРАВНА РЕЧ ДИРЕКТПРКЕ                                                                                                          
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Нашин и метпде студираоа                                                                                                            
Где мпгу да радим?                                                                                                                                                                                                                                                                    
Сарадоа са привредпм  
Центар за развпј каријере  
Сајам заппщљаваоа  
Дпгађаји у Шкпли  
Искуства нащих студената  

Оснпвне струкпвне студије  
       Студијски прпграми  
       Упис на пснпвне струкпвне студије  
       Збирка питаоа за припрему пријемнпг испита 

 Литература за пријемни испит и прпграм пријемнпг испита 
Мастер струкпвне студије  
       Студијски прпграми  
       Упис на мастер струкпвне студије  
Студираое на даљину 
Дани птвпрених врата и сајмпви пбразпваоа  
Студенти ментпри 
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Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија у Нпвпм Саду је државна шкпла са традицијпм у пбразпваоу кадрпва екпнпмске и инфпрматишке 
струке дугпм 60 гпдинa. Ова Шкпла 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 Шкпле 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 Шкпла реализује су: 

 ПРИМЕОЕНА ИНФПРМАТИКА 
Струшни назив кпји студент стише: Струкпвни инфпрматишар 

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

 ТУРИЗАМ И ХПТЕЛИЈЕРСТВП 
Струшни назив кпји студент стише: Струкпвни екпнпмистa 

 ФИНАНСИЈE И БАНКАРСТВП 
Струшни назив кпји студент стише: Струкпвни екпнпмиста 
* На студијскпм прпграму Финансије и банкарствп ппстпји мпгућнпст студираоа на даљину. 

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

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

 

            П НАМА                                                                                                                                                         
 



 

 



 

 
 
 
 
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.  
 
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈЕ: 
 

 Шкпла 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; 

 Шкпла кпја је усмерена на развијаое аналитичкпг и критичкпг размишљаоа 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                                                                                                                
 



 

 
 Шкпла кпја прганизује стручне ппсете предузећима, банкама, сајмпвима и гпстујућа предаваоа стручоака из инпстранства, српдних 

факултета и успещних дпмаћих предузећа; 
 Шкпла у кпјпј је мпгуће усаврщити ппслпвне стране језике: енглески и немашки језик, неппхпдне за успещну ппслпвну кпмуникацију са 

страним партнерима; Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија и Центар за учеое страних језика прганизују ппщте, ппслпвне, 
кпнверзацијске и специјализпване курсеве енглескпг и немашкпг 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; 

 Шкпла 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 
 
 



 

 Шкпла кпја у сарадои са предузећем SAOP д.п.п. 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.  

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

 Шкпла кпја ппседује лабпратприју за вештачку интелигенцију и рпбптику у кпјпј студенти смера Примеоена инфпрматика стишу 
практишна искуства. 

 Шкпла кпја пружа ппдршку студентима са инвалидитетпм у прпцесу студираоа. 
 

                                             
 

                   Пплазнице коигпвпдственпг курса са предавачима                                          Лабпратприја за вештачку интелигенцију и рпбптику 



 

 

 
 
 
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 прпграмер, систем администратпр и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ГДЕ МПГУ ДА РАДИМ?                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 



 

 
 
 
Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија 
ппкренула је рад стратещкпг саветпдавнпг тела - 
Пдбпра за развпј. Чланпве Одбпра 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. 
                                                                                                                                    
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 Шкпла је партнер и ппслпдавцима у прпцесу дплажеоа дп жељенпг кадра. Стпга, ппсебан знашај дајемп прганизпваоу стручних 
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                                                                                                                         
 

Састанак Одбпра за развпј 



 

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 прпщирује се схпднп нпвим угпвприма п сарадои. Студенти се 
расппређују на пбављаое стушне праксе у пнп предузеће или институцију кпју су навели у пријави, а схпднп тренутним пптребама наведене 
прганизације. 
 
Предузећа са кпјима шкпла има усппстављену ппслпвну сарадоу: 
 
 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 

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

 Tуристичка прганизација 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 

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

 Туристичка прганизација ппштине Бачка Паланка, http://www.toobap.rs/ 

 Турист ДПП Бачка Паланка, http://www.fontana.bap.rs/sr/o-nama 

 PaySpot ДOO, Нпви Сад, http://www.payspot.rs/ 

 Мпзаик 021, Нпви Сад, http://www.mozaik021.rs/ 

 Мпзаик Примп, Нпви Сад, http://www.mozaik021.rs/ 

 Прганизација Interart, http://babyexit.org.rs/ 

 IT Engine, http://itengine.rs/ 

 Levi9 Global Sourcing Balkan ДПП Нпви Сад, https://www.levi9.com/ 

 Kompas Tourism & Travel ДПП Нпви Сад, http://kompas.co.rs/ 

 Тпза Маркпвић ДПП Кикинда, http://toza.co.rs/ 

 Sapper ДПП, Бачка Паланка 

 Магелан травел ДПП, Нпви Сад 

 Continental Automotive ДПП, Нпви Сад 

 Винпгради и винарија Мачкпв ппдрум, Ириг 

 ЈП Бепград, Технички центар  Краљевп, Пдсек за техничке услуге 
Лпзница 

 ДУНАВПРЕВПЗ – Прганак ДУНАВТУРС из Бачке Паланке 

 Адут травел, Бачка Паланка, https://adut-travel-agency.ls.rs/rs/ 

 PROMONT GROUP DOO „HOTEL PREMIER AQUA & ETNO KOMPLEKS 
VRDNIČKA KULA“  

 Мпдена травел ДПП, https://www.modenatravel.com/ 

 OТP банка Србија https://www.otpsrbija.rs/ 

 PopArt Студип, https://www.popwebdesign.net 

 JT International AД, Сента  

 Geek shop, https://geekshop.rs/  

 Агенција за енергетику града Нпвпг Сада  

 Хптел Garden, Нпви Сад, http://www.hotelgarden.rs/ 

 Хптел Президент, Нпви Сад, https://www.prezidenthotel.com/ 

 Sognare PR, https://www.sognare.rs/ 
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http://www.uni.rs/
http://www.rtv.rs/
http://stephany.rs/
http://hotelnovisad.co.rs/
http://serbiafashionweek.com/
http://www.toobap.rs/
http://www.fontana.bap.rs/sr/o-nama
http://www.payspot.rs/
http://www.mozaik021.rs/
http://www.mozaik021.rs/
http://babyexit.org.rs/
http://itengine.rs/
https://www.levi9.com/
http://kompas.co.rs/
http://toza.co.rs/
https://adut-travel-agency.ls.rs/rs/
https://www.modenatravel.com/
https://www.otpsrbija.rs/
https://geekshop.rs/
http://www.hotelgarden.rs/
https://www.prezidenthotel.com/
https://www.sognare.rs/


 
 
 
 
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 Шкпле 
(студената) и захтева тржищта пп питаоу струшне праксе и будућег заппслеоа. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ЦЕНТАР ЗА РАЗВПЈ КАРИЈЕРЕ                                                             

Селекција студената Виспке ппслпвне шкпле 
струкпвних студија за заппслеое и стручну праксу у 

хптелу „Premier Аqua“, Врдник 

 



 

 
 
 
 
 
У циљу пптпунијег ппвезиваоа са привредпм, Виспка ппслпвна щкпла, Одбпр за развпј и Центар за развпј каријере пкупљају неке пд 
најуспещнијих кпмпанија, једнпм дп двапут гпдищое, и прганизују сајам на кпм се представљају мпгућнпсти и щансе за заппщљаваое.  
На пвај нашин, сврщени студенти дпбијају прилику да дпђу у неппсредан кпнтакт са већим брпјем угледних привредника и прикупе све 
пптребне инфпрмације везане за саме кпмпаније, услпве рада, мпгућнпсти за напредпваое, најтраженија знаоа и вещтине кап и тренутнп 
птвпрене ппзиције. Ппред тпга, сајам је изванредна прилика студентима да се представе, пставе ппзитиван утисак на пптенцијалне ппслпдавце 
и директнп предају свпје радне бипграфије.  
 

 

            САЈАМ ЗАППШЉАВАОА 
 

Сајам заппшљаваоа у Виспкпј ппслпвнпј шкпли струкпвних студија 
 



 

 



 

 
 
 
 
Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија, прганизује разлишите дпгађаје и акције какп би упптпунила студентски живпт. 
 
 
Предаваое „Чпвек и време“ 
 
Чувени рпк музишар Зпран Кпстић Цане, фрпнтмен групе „Партибрејкерси“, пдржап је предаваое за све младе кпји су жељни критишнпг 
мищљеоа и птрежоујућег разгпвпра. Предаваое је ималп за циљ да натера младе да мисле свпјпм главпм, да не пристану да буду самп 
ппјаве кпје ће да биствују тамп где их туђе руке ставе. Цане је гпвприп п ппзицији шпвека у данащоем друщтву, п ппследицама наметнутих 
система вреднпсти и важнпсти слпбпде мищљеоа.  
 

 
 

            ДПГАЂАЈИ У ШКПЛИ 
 

Предаваое „Чпвек и време“ 



 

 
Предаваое „Пд Диадпре дп Дипра“ 
 
Предаваое је пдржап Немаоа Иванпвић, дизајн директпр Deutsche Telecom-а и један пд ретких веб дизајнера са нащих прпстпра кпји мпже 
да се ппхвали радпм са клијентима пппут: Google, Nike, Danone, L’Oreal и T-mobile. Фпкус предаваоа је бип на веб дизајну, а Немаоа је крпз 
примере из свпг искуства и каријере студентима ппкущап да пдгпвпри на питаое какп ствприти себи ппсап и бити успещан у тпме, указујући на 
знашај лишнпг усаврщаваоа и струшне праксе. 
 

 
                                                                                                                                              

Предаваое  „Од Диадпре дп Дипра“ 



 

Предаваое у пквиру прпјекта “Пут младпг предузетника” 
 
У нащпј Шкпли пдржанп је предаваое у пквиру прпјекта „Пут младпг предузетника”, на кпм млади предузетници представљају свпју пришу п 
путу дп успеха и пренпсе искуствп студентима. Студенти су на предаваоу мпгли да дпбију пдгпвпре на брпјна питаоа из сфере 
предузетнищтва: Какп изгледа развпјни пут једнпг младпг предузетника? Какп щкпла мпже да вас ппдржи акп пдлушите да ппкренете 
сппствени бизнис? Каквп је стаое пмладинскпг предузетнищтва у Србији? Какп заппшети сппствени бизнис?                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      

 
 

Предаваое у пквиру прпјекта “Пут младпг предузетника” 

 



 

Семинар “The future of fashion : the next 3 revolutions”  
 
Donald Potard, један пд најутицајнијих људи из света мпдне индустрије и саветник неких пд најппзнатијих мпдних кпмпанија, пдржаo је 
семинар на тему “The future of fashion: the next 3 revolutions”, на кпм је гпвприo п будућнпсти мпде и следеће три ревплуције у свету мпде. 
Семинар је пдржан у пквиру Serbia Fashion Week-а. 
 

 

 

Семинар ˝Мода након дигиталне (Р)еволуције˝ 

 

Семинар “The future of fashion : the next 3 revolutions” 



 

Међунарпднa научнп-стручнa кпнференцијa „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of economic 
integration“    

У шетвртак, 10.12.2020. гпдине пдржана је пнлајн међунарпдна наушнп-струшна 
кпнференција „Economic Development and Competitiveness of European Countries: 
Challenges of economic integration“.  

Кпнференцију је прганизпвала већ други пут, на двпгпдищоем нивпу, наща щкпла уз 
ппдрщку Ппкрајинскпг секретаријата за виспкп пбразпваое и наушнпистраживашку 
делатнпст АП Впјвпдине. 

У складу са актуелнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм, кпнференција је пдржана пнлајн 
прекп Zoom апликације. 

 

 

 

Еврппскп универзитетскп првенствп у дебати  

Јубиларнп 20. Еврппскп универзитетскп првенствп у дебати пдржанп је у Виспкпј 
ппслпвнпј щкпли струкпвних студија, у перипду пд 31.07. дп 04.08.2018. гпдине. 

Наща Шкпла је била дпмаћин пвпг престижнпг такмишеоа на кпјпј је ушещће узелп 
прекп 750 такмишара из 30 земаља и прекп 150 виспкппбразпвних институција, 
укљушујући Оксфпрд, Кембрич, Берлински, Атински, Мпскпвски универзитет и мнпге 
друге. 

 

Међунарпднa научнп-стручнa кпнференцијa                                           
„Economic Development and Competitiveness of European 

Countries: Challenges of economic integration“                                                                                                                       

Еврппскп универзитетскп првенствп у дебати 

Еврппскп универзитетскп првенствп у дебати 



 

Кпнференција п интернаципнализацији и мпбилнпсти 

Дана 25.10.2019. у щкпли је пдржана Kпнференција п интернаципнализацији и мпбилнпсти у прганизацији Фпндације ТЕМПУС, ESN (Мреже 
Erasmus студената), Еврппске уније и Виспке ппслпвне щкпле. Присутнима су се пбратили Максим Kаранпвић, пмладински делегат Србије у УН 
и директпрка щкпле др Јелена Дамоанпвић. Студенти су мпгли да шују инфпрмације п резултатима наципналнпг истраживаоа Erasmus Student 
Network Serbia, п Ерасмус+ разменама и мпбилнпсти студената у Србији и да дискутују са представницима виспкпщкплских устанпва и 
цивилнпг сектпра. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kпнференција п интернаципнализацији и мпбилнпсти 

 



 

Ваоа Стпјанпвић, студенткиоа Виспке ппслпвне шкпле п студијскпм бправку у Вирпвитици (Хрватска)  

У перипду пд фебруара дп јула 2019. гпдине бправила сам на Erasmus+ размени у Вирпвитици (Република 
Хрватска). Пријатељски дпшек, уппзнаваое нпвих кплега и адаптација на нпву средину пбележили су 
ппшетак размене. Какп је време прплазилп, бправак у Вирпвитици ппстајап је све лепщи и садржајнији. 
Ппред наставних активнпсти, са нпвим пријатељима сам имала прилику да уппзнам град, културу и пстале 
специфишнпсти пве, за мене дп тада нпве, средине.  

Накпн успещнп пплпжених испита и ппвратка кући, пстала ми је лепа усппмена на прпвпд, безбрижнпст и 
слпбпду кпју сам псећала тпкпм бправка. Са пријатељима кпје сам тамп стекла и данас пдржавам кпнтакт, 
щтп је мпжда и најважније у мпјпј Erasmus приши. На крају желим свима да преппрушим Erasmus размену, 
јер је реш п незабправнпм искуству кпје младим људима пружа щансу да бпље уппзнају себе и да прпщире 
лишне видике у свакпм смислу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дан студената   

Ппвпдпм Дана студената, Шкпла дужи низ гпдина прганизује сппртски дан за студенте, асистенте и прпфеспре Шкпле. Такмишеое се прганизује 
у малпм фудбалу и играма без граница.    
 

Традиципналнп пбележаваое Дана студената 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Акција „Буди туристички впдич на jедан 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 



 

Друштвена пдгпвпрнпст 
 
 
ВПШ 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. Од 2017. 
гпдине, наща Шкпла је укљушена у прганизацију пве 
хуманитарне трке. 
 
 
 
 

 
 
                                              

ВПШ Нпвпсадски крпс „Трчим за дечји псмех“ 



 

Заппслени и студенти Виспке ппслпвне щкпле сваке гпдине прганизују акцију прикупљаоа нпвпгпдищоих пакетића за децу. Ппред тпга, 
редпвнп се пдазивају и хуманпј акцији дпбрпвпљнпг даваоа крви у прганизацији Завпда за трансфузију крви Впјвпдине. 
 

 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Хумана акцији дпбрпвпљнпг даваоа крви 

 

Прпфеспрка др Биљана Станкпв и студент Филип Кршић су пбрадпвали 
децу и пспбље педијатријскпг пдељеоа Опште бплнице „Др Ђпрђе 

Јпанпвић“ из Зреоанина и даривали им прикупљене пакетиће. 



 

Јубилеј Виспке ппслпвне шкпле - 60 гпдина рада  
 
Шкпла је пбележила јубилеј и 60 гпдина пд псниваоа и успещнпг рада, уз присуствп великпг брпја гпстију из пбразпваоа и привреде. Oвим 
ппвпдпм најављенп је птвараое Центра за изузетнпст прпф. Шиђански у нашпј шкпли (Dusan Sidjanski Centre of Excellence in European 
Studies) крпз унапређеое квалитета пбразпваоа какп студената, такп и прпфеспра щкпле, крпз размену знаоа и искустава са кплегама из 
Женеве. Путем видеп-ппруке присутне је ппздравип и прпф. др Дущан Шиђански из Женеве, један пд пипнира уједиоене Еврппе, супсниваш 
Института за еврппске студије Универзитета у Женеви, заједнп са Дени де Ружмпнпм и Хенри Швампм, и псниваш „Центра за изузетнпст прпф. 
Дущан Шиђански“ при Универзитету у Женеви. 

 

Прослава јубилеја, 60 година постојања и успешног рада, новембар 2019. 
 



 

 
 
 
 
 

Радмилп Јпсиппвић, струкпвни екпнпмиста, прпфеспр Екпнпмске шкпле 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 ВПШ и 
тпплп им преппрушујем да и сами тамп наставе щкплпваое. 

Тппла атмпсфера, енергија, пплетнпст, ппсвећенпст и ппжртвпваое наставнпг кадра је пнп щтп је 
карактерисалп ВПШ 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 ВПШ прави избпр и прави пут дп знаоа. 

 
 
 

            ИСКУСТВА НАШИХ СТУДЕНАТА                                                                                                                
 



 

 
 
Гпрдана Малешевић Бпбинац, инг. инфпрматике, Oracle APEX developer и пснивач It-apex4u. 
 

Тпкпм студија на ВПШ 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. Штп 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 ВПШ. Никада нећу 
забправити - устајаое у пет ујутру да стигнем на впз, испит заказан у 8 
сати, а прпфеспр дпђе у 12 сати затп щтп је имап приватна ппсла, не мпжете их наћи када вам требају… щпк и 
неверица. Затп ми је ВПШ јпщ вище ппрасла у пшима. Жалим щтп тада није билп треће и шетврте гпдине. 
Накпн заврщетка ВПШ, 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 ВПШ, јер ће вам се вищеструкп вратити, а и увидећете да бити студент 
ВПШ знаши ући у свет ппслпвне кпмуникације и пднпса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Тамара Такарич, студенткиоа Виспке ппслпвне шкпле 

Апсплвент сам Виспке ппслпвне щкпле струкпвних студија на смеру Финансије и 
банкарствп. Какп је данас важнп студираое, такп је важнп и стицаое струшне праксе за 
напредпваое и будуће заппслеое. Ппшеткпм јула 2020. гпдине пријавила сам се на 
кпнкурс Центра за развпј каријере за летоу праксу у Ерсте банци. Накпн два месеца сам 
дпбила ппнуду за ппсап, пптписала нпви угпвпр и ппстала деп Ерсте тима. Захваљујући 
ментпру и заппсленима из Ерсте банке ппстепенп стишем знаоа и вещтине кпје ће ми 
бити неппхпдне за даљу каријеру. 

Наща щкпла пружа мпгућнпсти кпје су врлп важне за заппслеое накпн, али и тпкпм 
студија, и треба их искпристити. Свима желим срећу и успех, мпжда и да у нареднпм 
перипду ппстанемп кплеге. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Дејана Гајић, студенткиоа Виспке ппслпвне шкпле 
 

Ситуација са вируспм Covid-19 у наще живпте је дпнела мнпге прпмене, псетили смп 
велике ппследице. Једна пд ппследица је затвараое факултета и прелажеое на пнлајн 
наставу. Одсуствп из амфитеатра, престанак лишне интеракције са прпфесприма, 
дружеое са кплегама је мнпгп утицалп на нащ студентски живпт. Сусрели смп се на 
нешим нпвим и несвакидащоим щтп нам је у свакпм смислу прпменилп живпте. 
 
Иакп је за щкплу и прпфеспре све пвп билп нпвп, ппдједнакп кап и нама, пни су се 
пптрудили да на најбпљи мпгући нашин пбезбеде даље пбразпваое, све у циљу да се ми, 
студенти, псећамп сигурнп и да и даље имамп псећај да студирамп. 
 
Путем Moodle платфпрме дпбијали смп све пптребне материјале за предаваое, вежбе и 
тестпве за прпверу знаоа. Из тпплих дпмпва смп прекп Zoom апликације пратили наставу 
пп редпвнпм расппреду. Распплпжеое и впља прпфеспра је увек била изнад свакпг 
нивпа. Билп је вепма тещкп прилагпдити се, увек у страху да прпфеспр не пбјави нпви 
тест, а да га слушајнп не видимп, да забправимп да имамп заказанп пнлајн предаваое 
или пнлајн кпнсултације. Међутим, нащи страхпви нису дугп трајали, јер смп дпбијали 
пптпуне, кпнкретне и брзе инфпрмације на сајту щкпле, a прпфеспри, кпји су и у редпвнпј 
ситуацији пдгпварали брзп на мејлпве, су били јпщ бржи у пружаоу свих инфпрмација. 
Ппвереое кпје ми, студенти, имамп у нащу щкплу и наще прпфеспре је ппет пправданп. 
Заиста, имам све ппхвале за прганизацију, ефикаснпст и брзину усппстављаоа нпвпг 
система пбразпваоа кпји се десип у мпменту и није билп времена за размищљаое и 
припрему. Утисци су ппзитивни и ми, студенти, нисмп ускраћени за знаое и 
инфпрмације. У тпм смислу, вирус нас није пщтетип. Све ппхвале за Виспку ппслпвну 
щкплу и за ппжртвпванпст и ангажпваое прпфеспра! 
 
 

 



 

 
 
 

Студијски прпграм: ПРИМЕОЕНА ИНФПРМАТИКА 
 

Прва гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

1. Математика I 3+2 

2. Прпјектпваое алгпритама I 3+3 

3. Оснпви екпнпмије I 3+2 

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

      Први страни ппслпвни језик 1 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 1 Немашки   

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. Оперативни системи  II 3+2 

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

  Теприја графпва   

      Структура ппдатака и алгпритми   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 

            ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                                                               
 



 

Друга гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

1. Базе ппдатака III 3+3 

2. Примена инфпрмаципних технплпгија III 3+2 

3. Архитектура рашунарских система III 3+2 

4. Објектнп-пријентисанп прпграмираое III 3+3 

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

      Операципна истраживаоа   

      Мултимедијални системи   

6. Интернет технплпгије у ппслпваоу IV 3+3 

7. Рашунарске мреже  IV 3+2 

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

      Увпд у вещташку интелигенцију   

      Интеракција шпвек рашунар   

      Безбеднпст инфпрмаципних система   

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

      Први страни ппслпвни језик 2 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 2 Немашки   

10. Струшна пракса I IV 0+0+5 

Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

1. Оснпви електрпнскпг ппслпваоа V 3+2 

2. Квантитативни метпди у ппслпвнпм пдлушиваоу V 2+2 

3. Напредне веб технплпгије V 3+3 

4. Спфтверски инжеоеринг V 3+3 

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

      Алати за ппслпвнп пдлушиваое     

      Интернет ствари     

      Дигитални маркетинг   

6. Интегрисани развпјни алати VI 3+3 

7. Развпј ппслпвних апликација VI 3+3 

8. Струшна пракса II VI 0+0+5 

9. Заврщни рад VI   

 Укупнп ЕСПБ: 60 



 

Студијски прпграм: ТРГПВИНА И МЕЂУНАРПДНП ППСЛПВАОЕ 

Прва гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

1. Оснпви екпнпмије I 3+2 

2. Оснпви 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   

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

  Психплпгија   

  Спциплпгија   

6. Оснпви 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 часпва 

1. Ппслпвна статистика III 3+2 

2. Маркетинг  III 2+2 

3. Увпд у финансије III 3+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. Избпрна кпрпа (Први страни ппслпвни језик 2) IV 2+2 

      Први страни ппслпвни језик 2 Енглески    

      Први страни ппслпвни језик 2 Немашки   

8. Струшна пракса I IV 0+0+5 

9. Примена инфпрмаципних технплпгија IV 3+2 

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

 Ппнащаое пптрпщаша   

 Истраживаое тржищта   

Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

1. Тргпвински меначмент  V 3+3 

2. Екпнпмија Еврппске уније 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   

4. Канали маркетинга V 3+2 

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

      Међунарпдне финансије            

      Меначмент људских ресурса   

      Инвестиципнп банкарствп   

6. Сппљнптргпвинскп ппслпваое VI 3+3 

7. Струшна пракса II VI 5 

8. Електрпнска тргпвина VI 3+2 

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

      Други страни ппслпвни језик Енглески   

      Други страни ппслпвни језик Немашки   

10. Заврщни рад VI   

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм: ТУРИЗАМ И ХПТЕЛИЈЕРСТВП 
 

Прва гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

1. Оснпви екпнпмије I 3+2 

2. Оснпви 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   

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

  Психплпгија   

  Спциплпгија   

6. Оснпви 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 часпва 

1. Ппслпвна статистика III 3+2 

2. Примена инфпрмаципних технплпгија III 3+2 

3. Оснпви туризма и хптелијерства III 3+2 

4. Ппсебни пблици туризма III 2+2 

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

9. Меначмент дпгађаја IV 3+2 

10. Струшна пракса I IV 0+0+5 

 Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

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   

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

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

 Рурални туризам   

 Екплпгија и пдрживи развпј у туризму   

6. Меначмент туристишких и хптелијерских предузећа VI 3+3 

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

 Сппртскп-рекреативни туризам   

 Трендпви и инпвације у туризму   

8. Струшна пракса II VI 0+0+5 

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

     Други страни ппслпвни језик Енглески   

     Други страни ппслпвни језик Немашки   

10. Заврщни рад VI  

 Укупнп ЕСПБ: 60 



 

Студијски прпграм: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВП 
 

Прва гпдина  

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

1. Оснпви екпнпмије I 3+2 

2. Оснпви 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   

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

  Психплпгија   

  Спциплпгија   

6. Оснпви 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 часпва 

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. Оснпви 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   

9. Управљаое инвестицијама IV 2+2 

10. Струшна пракса I IV 0+0+5 

Укупнп ЕСПБ: 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трећа гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј часпва 

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   

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 0+0+5 

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

 Предузетнишке финансије     

 Финансијска и актуарска математика     

10. Заврщни рад VI   

 Укупнп ЕСПБ: 60 



 

 
 
 
 
КПЈИ СУ УСЛПВИ УПИСА?  
 
Заврщена средоа щкпла свих занимаоа у шетвпрпгпдищоем или трпгпдищоем трајаоу. 
Пплпжен пријемни испит. 
Кандидат кпји кпнкурище за упис на студијске прпграме: Финансије и банкарствп, Тргпвина и међунарпднп ппслпваое 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. 
 
 
ШТА 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; 
- дпказ п уплати накнаде за пплагаое пријемнпг испита (пригинал уплатница), на жирп рашун Шкпле; 
- другу дпкументацију пдређену кпнкурспм. 

            УПИС НА ПСНПВНЕ СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                               
 



 

 
НАЧИН 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. Кандидатима са 
заврщенпм трпгпдищопм средопм щкплпм ппщти успех у трећем 
разреду се рашуна у двпструкпм изнпсу. 
 
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.  
 
Шкпла утврђује јединствену ранг листу пп студијским прпграмима. 
Местп кандидата на ранг листи пдређенпг студијскпг прпграма 
пдређује да ли кандидат мпже бити уписан у Шкплу, 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 кандидат са већим брпјем бпдпва 
пствареним на пријемнпм испиту. 



 

 
 
НАППМЕНА: 
 
Кандидат је пслпбпђен пплагаоа пријемнпг испита из предмета из кпјег је кап ушеник средое щкпле псвпјип једнп пд прва три места на 
такмишеоу кпје прганизује Министарствп прпсвете или на међунарпднпм такмишеоу, щтп дпказује диплпмпм п псвпјенпј награди, кпју 
кандидат прилаже приликпм кпнкурисаоа. Овп се не пднпси на награде псвпјене на републишкпј смптри наушнпг и уметнишкпг стваралащтва 
талената, смптри наушних радпва, смптри такмишарскпг карактера и слишнп. 
 
Успех кандидата кпји је псвпјип једну пд гпре ппменутих награда вреднује се максималним брпјем бпдпва из тпг предмета. 
 
 
 
КПЈА ЈЕ ПРПЦЕДУРА УПИСА? 
 

Кандидати кпји стекну правп на упис у Шкплу ппднпсе: 

- Кпмплет за упис (бела фасцикла, индекс, пбразац ШВ-20, уписни лист) кандидати купују искљушивп у скриптарници Шкпле, приликпм 
уписа; 

- Оригинал дпкумента п заврщенпј средопј щкпли (диплпму или сведпшанствп и сведпшанства свих разреда средое щкпле), 

- Две фптпграфије 3,5 х 4.5; 

- Студенти кпји плаћају щкпларину ппднпсе дпказ п уплати щкпларине на жирп рашун Шкпле. Шкпларину је мпгуће платити у вище рата; 
Висина щкпларине биће дефинисана накпн дпнпщеоа ценпвника услуга за щкплску 2021/2022. гпдину. 

- Дпказ п уплати накнаде за псигураое, студентски фпнд и материјалне трпщкпве на жирп рашун Шкпле. 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
Збирку питаоа за припрему пријемнпг испита мпжете 
преузети на следећем линку:  
http://www.vps.ns.ac.rs/wp-
content/uploads/2019/12/ZbirkaPitanjaZaPrijemiIspit20-21.pdf 
 
Пријемни испит се пплаже писменп.  
 
 

            ЗБИРКА ПИТАОА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА 
                      
 

http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/ZbirkaPitanjaZaPrijemiIspit20-21.pdf
http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/12/ZbirkaPitanjaZaPrijemiIspit20-21.pdf


 

 
 

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. Оснпвна пбележја 
екпнпмских закпна. 

2. Пснпвни ппјмпви п друштвенпј 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. Тржиште 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 прпизвпђач 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. 

6. Дпхптци и оихпви извпри  

            ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И ПРПГРАМ ПРИЈЕМНПГ ИСПИТА                              
 



 

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 друштвенп - екпнпмске репрпдукције савременпг друштва (мешпвита привреда)  
Оснпвна 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. 
Оснпвне 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: 
Бпгданпвић, Д., Иванищевић, Г.: Оснпви екпнпмије за први разред екпнпмске щкпле, Завпд за издаваое учбеника и наставна средства, 
Бепград, 2006. 
Драгищић, Д., Илић, Б., Медпјевић, Б., Павлпвић, Б.: Оснпви екпнпмије за други разред екпнпмске щкпле, Завпд за издаваое учбеника и 
наставна средства, Бепград, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
Остали нпсипци привређиваоа 

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

4. Функције предузећа 
Управљаое  
Рукпвпђеое 
Изврщеое 

5. Средства и извпри средстава предузећа 
Ппјам средстава 
Оснпвна средства 
Обртна средства 
Средства ппсебних намена 
Извпри средстава 
Кпнтрпла кприщћеоа средстава 

6. Трпшкпви 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. Ппдручја управљаоа 
Управљаое прпизвпдопм, Управљаое маркетингпм, Управљаое финансијама, Управљаое прпјектима 

 
Литература: 
Ставрић, Б., Паунпвић, Б., Бпјпвић, П.: Ппслпвна екпнпмија за први разред екпнпмске щкпле, Завпд за учбенике, Бепград, 19. прещтампанп 
издаое - 2019. гпдина. 
Ставрић, Б., Паунпвић, Б., Петкпвић, Г.: Ппслпвна екпнпмија, за шетврти разред екпнпмске щкпле, Завпд за учбенике и наствана средства, 
Бепград, 2006. гпдина. 
 

 



 

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 једначине и неједначине. 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. Оснпвне пспбине кпмплексних брпјева. Рашунске пперације са кпмплексним 
брпјевима. 

5. Квадратна једначина и неједначина. Квадратна функција  
Квадратне функције. Квадратне једнашине са једнпм неппзнатпм. Оспбине 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 једначине/неједначине и функције  
Експпненцијалне функције. Експпненцијалне једнашине и неједнашине. Лпгаритамске функције. Оспбине лпгаритама. Лпгаритамске 
једнашине и неједнашине.  

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

8. Тригпнпметрија  
Оснпвне 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: 
Мунитлак, Д., Мијатпвић, М.: Збирка рещених задатака из математике за припрему класификаципнпг испита, Будућнпст, Вища ппслпвна щкпла, 
Нпви Сад, 2003. (мпже се купити у скриптарници Шкпле) 



 

ИНФПРМАТИКА 

 
1. Рачунарствп и инфпрматика 

Предмет изушаваоа, Инфпрматика и друщтвп. Истпријат 
2. Рачунарски 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, Оснпвни ппјмпви и карактеристике. Оперативни 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. Графичке пперативне средине 
Оснпвни 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 
Оснпвни ппјмпви (пасус, маргина, заглавље, ппднпжје). Структура текста. Принципи дактилпграфије, ппдещаваое раднпг пкрущеоа, 
приппрема за писаое. Унпщеое текста. Чуваое текста. Затвараое датптеке. Заврщетак рада. Ушитаваое дпкумента и измена у дпкументу. 
Рад са блпкпвима (кппираое, исецаое, лепљеое). Рад са вище дпкумената. Обликпваое дпкумента (измена фпнта, пправнаое, 
назубљиваое). Набрајаое у тексту. Фуснпте. Обележаваое страница. Креираое заглавља и ппднпжја. Рад са табелама. Уметаое слика у 
текст. Штампаое дпкумента. 

5. Рачунарске 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: 
Клем, Н.: Рашунарствп и инфпрматика, за први разред средое щкпле, Завпд за учбенике, Бепград, псмп прерађенп издаое, 2007. 

 
 
СПЦИПЛПГИЈА 
 
1. Предмет спциплпгије  

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

2. Прирпда, чпвек и друштвп  
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 друштва  
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 друштвп  
Ппјам културе и цивилизације. Врсте културних знашеоа. Религија (типпви религипзнпсти). Обишај и мпрал. Филпзпфија и наука. Уметнпст 
(врсте уметнишкпг стваралащтва). Маспвна култура и ппдкултура. Култура и лишнпст. 

5. Прпмене и развпј друштва  
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 и наставна средства, Бепград, 2012. 

 
 
 



 

ГЕПГРАФИЈА 
 
1. Карта и картпграфски метпд у гепграфији 

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

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

3. Пснпвне пплитичкп-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. Пплитичкп-гепграфске, демпграфске и екпнпмскп-гепграфске пдлике ппјединих делпва света 
Одлике и пплитишкп гепграфска ппдела Азије. Екпнпмскп-гепграфске пдлике Африке. Одлике и пплитишкп-гепграфске пдлике Латинске 
Америке. Екпнпмскп-гепграфске пдлике Северне Америке. Одлике и пплитишкп-гепграфска ппдела Аустралије. Екпнпмскп-гепграфске 
пдлике Еврппе. 

6. Екпнпмскп-гепграфска валпризација прирпдних пптенцијала света и наше 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. Друштвенп-гепграфски фактпри привређиваоа 
Оснпвни гепграфски садржаји и типпви држава. Брпј, динамика раста и густина станпвнищтва света и наще земље. Оснпвне 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. Оснпвна пбележја 
савремених телекпмуникација и инфпрматике света и Србије.  

 



 

Литература: 
Илић, Ј., Ђурић, В., Ракићевић, Т., Рпдић, Д., Ђпрђевић, Н: Гепграфија за II разред екпнпмске щкпле, Завпд за учбенике, Бепград, 2009. Ђурић, 
В.: Гепграфија за II разред гимназије, Завпд за учбенике, Бепград, 2010. 

 
 
ПСИХПЛПГИЈА 
  
1. Психплпгија кап научна 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. Учеое (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. Мишљеое (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. Личнпст (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 личнпсти ( ппјам и важнпст и прирпда теприја лишнпсти, Фрпјдпва психпаналитишка теприја лишнпсти, Бихејвипристишка схватаоа 
лишнпсти, Олппртпва теприја црта, Фрпмпва спцијална теприја лишнпсти, хуманистишке теприје лишнпсти).  

 
Литература:  
Рпт, Н., Радпоић, С.: Психплпгија (за II разред гимназије и II и III разред ппдрушја рада екпнпмија, правп и администрација), Завпд за учбенике 
и наставна средства, Бепград, 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

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. Екпнпмика међунарпдних интеграција I 3+3 

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

    Управљаое ппрпдишним ппслпваоем     

    Кпнкурентнпст предузећа и привреде     

5. Банкарскп ппслпваое II 2+2 

6. Инвестираое у хартије пд вреднпсти II 3+2 

7. Управљаое финансијским ризицима II 3+3 

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

    Ппслпвне стратегије     

    Прпјектни меначмент     

9. Струшна пракса 1 II  0+0+5  

Укупнп ЕСПБ: 60 

            МАСТЕР СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                                                             
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друга гпдина 

Р.бр. Назив предмета Семестар Брпј шаспва 

1. Метпдплпгија истраживашкпг рада III 2+2 

2. Меначмент у сппљнпј тргпвини III 2+2 

3. Глпбализација III 4+4 

4. Избпрна кпрпа III (Избпрни предмет III) III 3+3 

     Примена статистишких мпдела у ппслпваоу     

     Међунарпдна ппреска пплитика   0+0+5  

5. Струшна пракса II IV   

6. Међунарпднп ппслпвнп финансираое IV 3+3 

7. Избпрна кпрпа IV (Избпрни предмет IV) IV 3+3 

     Кпрппративне финансије     

     Организаципнп ппнащаое     

8. Израда заврщнпг мастер рада IV   

9. 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 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. О 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. 
 
 
 
ШТА 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 Шкпле. 

 
 
 
 

            УПИС НА МАСТЕР СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ                                                                               
 



 

НАЧИН РАНГИРАОА 
 
Редпслед кандидата за упис на мастер струкпвне студије утврђује Кпмисија за упис. 
 
Рангираое кандидата се врщи на пснпву прпсешне пцене тпкпм претхпдних студија и брпја месеци заврщетка претхпдних студија. 
 
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. 

 
 
 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА КВАЛИФИКАЦИПНИ ИСПИТ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА 
 
Збирка питаоа за припрему квалификаципнпг испита на мастер стукпвним студијама биће накнаднп пбјављена на званишнпј интернет 
страници Шкпле http://www.vps.ns.ac.rs/ 
 
Сматра се да је кандидат пплпжип квалификаципни испит и тиме стекап правп на рангираое ради уписа укпликп је на квалификаципнпм 
испиту пстварип вище пд 10 бпдпва. 
 
 
 
КПЈА ЈЕ ПРПЦЕДУРА УПИСА? 
 
Кандидати кпји стекну правп на упис у Шкплу ппднпсе: 

 кпмплет за упис (бела фасцикла, индекс, пбразац ШВ-20) кандидати купују искљушивп у Скриптарници Шкпле, приликпм уписа; 

 две фптпграфије фпрмата 3.5 х 4.5; 

 дпказ п уплати щкпларине на жирп-рашун Шкпле. Шкпларину је мпгуће платити у вище рата; Висина щкпларине биће дефинисана накпн 
дпнпщеоа ценпвника услуга за щкплску 2021/2022. гпдину.  

 дпказ п уплати накнаде за псигураое, студентски фпнд и материјалне трпщкпве на жирп-рашун Шкпле. 
 
 

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


 

 
 
 
 
КАКП МПГУ ДА СЕ УПИШЕМ ДА СТУДИРАМ НА ПВАЈ НАЧИН?  
Услпви уписа су исти кап и за класишне студије. Вище п услпвима 
мпжете прпнаћи на следећем линку: 
 http://www.vps.ns.ac.rs/osnovne-strukovne-studije/ 
 
 
КАКП ПРАТИМ НАСТАВУ АКП СТУДИРАМ НА ДАЉИНУ? 
Настава се пдвија прекп пнлајн платфпрме Мппdle. Студенти кпји су 
уписани на прпграм дпбијају свпј лишни налпг прекп кпјег приступају 
платфпрми и предметима кпје слущају. 
Прпфеспри ппстављају материјале на платфпрми у виду pdf, Word, 
Power Point дпкумената, електрпнских коига, видеп снимака, 
тестпва итд. 
Студенти прекп Мппdle платфпрме приступају материјалима, 
рещавају ппстављене задатке и пнлајн тестпве, щаљу семинарске 
радпве, кпментаре итд. 
Ппред тпга, прпфеспри мпгу да прганизују дискусије у реалнпм 
времену путем фпрума или Chat ппције, или да закажу видеп 
емитпваое или сусрете путем платфпрми кап щтп су Skype и Zoom. 
 
 
КАКП СЕ ПЦЕОУЈЕ СТУДЕНТ? 
Студенти мпгу да прикупе маx. 100 бпдпва из свакпг предмета. 
30 – 40 бпдпва се мпже пстварити крпз предиспитне пбавезе пнлајн. 
70 – 80 бпдпва се мпже пстварити крпз заврщни испит, кпји се 
пдржава у седищту щкпле. 
Ташна расппдела бпдпва је другашија за сваки предмет. 

            СТУДИРАОЕ НА ДАЉИНУ 

http://www.vps.ns.ac.rs/osnovne-strukovne-studije/


 

КАКП ПРИКУПЉАМ БПДПВЕ ИЗ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНПСТИ? 
На платфпрми се евидентира сваки приступ кприсника. Већину свпјих предиспитних пбавеза студенти испуоавају ппстављаоем есеја, 
семинарских радпва, студија слушаја или рещаваоем пнлајн тестпва кпје прпфеспр заказује и ппставља на платфпрми. Такпђе, ппстпји ппција 
задаваоа рпкпва у кпјима је пптребнп дпставити пдређени задатак. 
Студент ће радити 5 пнлајн тестпва прекп платфпрме пд кпјих сваки нпси 2 бпда и на тај нашин ће пстварити 10 бпдпва за активнпст. Остале 
бпдпве студент прикупља крпз семинарске радпве и тестпве, кап и пплагаоем једнпг или вище кплпвкијума кпји се такпђе извпде пнлајн. 
Ташан нашин пствариваоа бпдпва, фпрмате и рпкпве пдређује предметни наставник. 
Прпфеспр мпже да утврди идентитет студента путем платфпрми Skype или Zoom за време прпвере знаоа. 
 
  
КАКП СЕ РАДИ ИСПИТ? 
Заврщни испит се ради у седищту щкпле, не ради се пнлајн. Предметни наставник пдређује фпрму испита. Услпв за излазак на испит је да је 
студент пстварип прекп 50% предиспитних бпдпва. 
 
 
ДА ЛИ ЈЕ ПРПГРАМ ИСТИ КАП КПД КЛАСИЧНИХ СТУДИЈА? 
Да, прпграм је исти и дпбија се иста диплпма кап у слушају класишних студија. Студираоем се пстварује укупнп 180 ЕСПБ бпдпва. 
 
 
КАКП КПМУНИЦИРАМ СА ПРПФЕСПРИМА? 
Путем електрпнске ппщте, фпрума и дискусија на платфпрми Мппdle. Такпђе, мпгуће је дпћи на кпнсултације са прпфеспрпм у седищту щкпле 
или у центрима щкпле пп дпгпвпру са прпфеспрпм. 
 
 
ШТА АКП ЖЕЛИМ ДА СЕ ПРЕБАЦИМ НА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ? 
Сви студенти кпји су уписани на студије на даљину имају прпхпднпст за наставак студија на пдгпварајућем прпграму кпји се извпди на класишан 
нашин, и пбрнутп. 
 
ВИШЕ ИНФПРМАЦИЈА П СТУДИЈАМА НА ДАЉИНУ МПЖЕТЕ ПРПЧИТАТИ У ПРАВИЛНИКУ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ:  
http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/09/Pravilnik-o-izvo%C4%91enju-studija-na-daljinu.pdf 
 

http://www.vps.ns.ac.rs/wp-content/uploads/2019/09/Pravilnik-o-izvo%C4%91enju-studija-na-daljinu.pdf


 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У складу са актуелнпм епидемиплпщкпм ситуацијпм, сусрети ће бити пдржани пнлајн. Детаљније инфпрмације биће благпвременп истакнуте 
на следећем линку: http://www.vps.ns.ac.rs/dani-otvorenih-vrata/ 

 

 

 

 

 
Прпведите пријатан дан са нама:   
 
20.ФЕБРУАРА,  
06. МАРТА,  
20. МАРТА,  
03. АПРИЛА,  
17. АПРИЛА,  
15. МАЈА И  
29. МАЈА  
 
Уппзнајте наще прпфеспре, сараднике и кплеге и 
сазнајте из прве руке све щтп вас интересује. 

            ДАНИ ПТВПРЕНИХ ВРАТА И САЈМПВИ ПБРАЗПВАОА                                                                                                                

http://www.vps.ns.ac.rs/dani-otvorenih-vrata/


 

Виспка ппслпвна щкпла струкпвних студија, сваке гпдине се ппјављује на сајмпвима пбразпваоа и прпфеспипналне пријентације. 
 
На щтанду Шкпле, 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 Врбасу                                                                               Међунарпдни сајам пбразпваоа „Путпкази“ у Нпвпм Саду 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                            



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 



 

 
 
 
 
 
Драги бруцпщи, 
 
Студенти ментпри биће вам важна ппдрщка на ппшетку студија. Ппред прпфеспра и асистената, ппделиће са вама свпја  искуства и пружити 
кприсне савете из другашијег угла. Мпжете пшекивати ппмпћ и смернице у вези са следећим недпумицама: 
 

 какп се правилнп пище имејл или семинарски рад 

 када и на кпји нашин се кпнкурище за студентски дпм, кпје услпве је пптребнп задпвпљити и кпја дпкументација је пптребна; какп и где 
извадити картицу за мензу 

 кприщћеое услуга студентскпг дпма здравља и пбављаоа систематских прегледа 

 уппзнаваое са сајтпм Шкпле – где наћи инфпрмације п расппреду предаваоа и вежби, кпнсултацијама, испитним рпкпвима 

 инфпрмацијe п нашину прикупљаоа предиспитних ппена, да ли су предаваоа пбавезна, кпликп је важна активнпст студената и какп да 
на најефикаснији нашин пплпжите предмете  

 кпме треба да се пбратите акп имате неку мплбу, акп вам је пптребна пптврда п статусу студента, какп се пппуоавају пријаве за испит 

 ваннаставне активнпсти кап щтп су семинари, кпнференције, ппсете сајмпвима, вплпнтираое кап и дпдатна едукација и усаврщаваое  

 кприщћеое студентскпг сервиса (електрпнски индекс) – какп функципнище, кпме се пбратити да би се птвприп налпг, какп се реализује 
пријава испита и пвера семестра 

 какп се пверава семестар, какп се реализују уплате на рашун, какп стећи и сашувати бучет, какп уписати редпвну гпдину студија, кпја 
литература је најадекватнија за спремаое испита 

 какп да ускладите ппсап и щкплпваое и какп да превазиђете евентуалне прпблеме укпликп нисте заврщили средое щкпле екпнпмскпг 
усмереоа 

 
Охрабриће вас и инспирисати да идете даље и тежите пствареоу свпјих циљева. Ппделиће са вама свпје искуствп какп не би правили 
ппшетнишке грещке.  
 
Кпнтакт ппдатке мпжете прпнаћи на следећем линку: http://www.vps.ns.ac.rs/studenti-mentori/ 

            СТУДЕНТИ МЕНТПРИ 

http://www.vps.ns.ac.rs/studenti-mentori/


 

 
ДПБРП ДПШЛИ! 

 
ВИСПКА ППСЛПВНА ШКПЛА СТРУКПВНИХ СТУДИЈА 

Владимира Перића Валтера 4, Нпви Сад, Србија 
 

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

 

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

 
 
 

 

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

