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Конкурсом за упис у школску 2022/2023. годину, који ће бити расписан након одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, дефинисаће се услови уписа и
пријављивања кандидата.
Текст конкурса и актуелне информације можете пратити на званичној интернет адреси Високе пословне школе струковних студија http://www.vps.ns.ac.rs/

ПОЗДРАВНА РЕЧ ДИРЕКТОРКЕ

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је државна институција са
традицијом дужом од пола века, са препознатљивим, цењеним смеровима и
профилима, те са изузетно развијеном пословном сарадњом са бројним домаћим и
међународним институцијама у области привреде и образовања. Разноврсност
студијских програма и флексибилност у погледу потреба тржишта и студената утицали
су на препознатљивост школе у ширем окружењу.
У будућем периоду, школа ће интензивније радити на развијању међународне
сарадње, посебно на пољу размене студената и професора, као и на ближем и
потпунијем повезивању са привредом, склапањем уговора са великим компанијама,
како би се нашим студентима обезбедила квалитетна и разноврсна стручна пракса.
Задатак и циљ школе у наредном периоду свакако ће бити континуирано и стручно
усавршавање запослених, заједничка истраживања, радови и студије, размена
научних и стручних публикација са институцијама из земље и иностранства, као и
други облици сарадње од заједничког интереса, а посебно се надамо да ће ова
унапређења и заједничка настојања утрти пут ка пројектима од ширег значаја, који ће
још више допринети угледу школе.
За добар рад школе изузетно је битна и добра комуникација између студената и
професора, чему желимо да посветимо посебну пажњу, те се због тога надамо да ћете
ви, наши студенти, као најбољи представници школе, узети учешћа у свим будућим
активностима.
Директор др Јелена Дамњановић

САДРЖАЈ

О нама
Начин и методе студирања
Где могу да радим?
Сарадња са привредом
Центар за развој каријере
Сајам запошљавања
Догађаји
Искуства наших студената
Основне струковне студије
Студијски програми
Упис на основне струковне студије
Збирка питања за припрему пријемног испита
Литература за пријемни испит и програм пријемног испита
Мастер струковне студије
Студијски програми
Упис на мастер струковне студије
Студирање на даљину
Дани отворених врата и сајмови образовања
Студенти ментори

О НАМА

Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је државна школа са традицијом у образовању кадрова економске и информатичке
струке дугом 62 године. Ова Школа и њени студијски програми су акредитовани од стране надлежних органа Републике Србије у складу са
Законом о високом образовању и послује на основу дозволе за рад издате од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој.
Седиште Школе је у Новом Саду, у улици Владимира Перића-Валтера број 4, а своју делатност остварује и у пословној згради на Булевару
краља Петра I број 38/III.

Студије се организују као:
Основне струковне студије (студије I степена) трају три године - шест семестара, у обиму од 180 ЕСПБ.
Студијски програми на основним студијама које Школа реализује су:
 ПРИМЕЊЕНА ИНФОРМАТИКА
Стручни назив који студент стиче: Струковни информатичар
 ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ
Стручни назив који студент стиче: Струковни економиста
 ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО
Стручни назив који студент стиче: Струковни економистa
 ФИНАНСИЈE И БАНКАРСТВО
Стручни назив који студент стиче: Струковни економиста
* На студијском програму Финансије и банкарство постоји могућност студирања на даљину.
Мастер струковне студије (студије II степена) трају две године - четири семестра, у обиму од 120 ЕСПБ.
Студијски програм на мастер студијама који Школа реализује је:
 МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ
Стручни назив који студент стиче: Струковни мастер економиста

НАЧИН И МЕТОДЕ СТУДИРАЊА
Настава у првој години основних струковних студија је заједничка на свим студијским програмима, осим на студијском програму Примењена
информатика.
Настава се реализује кроз предавања, вежбе, консултације, израду семинарских радова, пројектних задатака, праксу у предузећима, стручне
екскурзије, колоквијуме и полагање испита. Настава се изводи по наставним групама, у преподневним и поподневним часовима.
Наставни предмети су једносеместрални, и након одслушане наставе студент стиче право на полагање испита. Испити се полажу писмено,
усмено, или писмено и усмено.
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈЕ:



Школа у којој се савременим начинима рада и кроз интерактивну наставу, решавање „студија случаја“, дебате и семинаре стичу
практична знања неопходна за рад на конкурентском тржишту;
Школа која је усмерена на развијање аналитичког и критичког размишљања и у којој се добија могућност да се потврде и развију
различите пословне способности студената;

Једна од библиотека у Школи

Читаоница






Школа која организује стручне посете предузећима, банкама, сајмовима и гостујућа предавања стручњака из иностранства, сродних
факултета и успешних домаћих предузећа;
Школа у којој је могуће усавршити пословне стране језике: енглески и немачки језик, неопходне за успешну пословну комуникацију са
страним партнерима; Висока пословна школа струковних студија и Центар за учење страних језика организују опште, пословне,
конверзацијске и специјализоване курсеве енглеског и немачког језика. Курсеви су намењени свима који желе да обнове или усаврше
своје знање страних језика како би се припремили за полагање сертификованих диплома, за рад у страним компанијама или се
припремају за одлазак у иностранство;
Школа у којој постоји Центар за развој каријере основан са циљем лакшег и бржег повезивања студената и привреде. Центар за развој
каријере и Одбор за развој представљају две целине које заједничким радом трасирају најбољи пут за сваког студента, тако што
усмеравају пажњу на процену његове индивидуалности и у складу са том проценом позиционирају студента на најадекватније место на
тржишту рада кроз обављање студентске праксе.

Семинар у свечаној сали Школе

Рачунарска лабораторија








Школа која у сарадњи са предузећем SAOP д.о.о. организује курс за сертификованог самосталног књиговођу са циљем стицања
теоријских и практичних знања за самостално обављање књиговодствених послова ради лакшег проналажења посла или отпочињања
сопственог бизниса.
Школа која улаже значајна средства у најсавременију електронску опрему, простор и библиотеку, и ствара одличне услове за
студирање и усавршавање. Школа располаже одговарајућим простором, опремом и училима за реализацију своје делатности.
Кабинети за информатику су опремљени најсавременијом рачунарском техником последње генерације, а Школа је прикључена и на
Интернет мрежу, поседује интерактивне табле, инфо киоске и Интернет кафе.
Школа која поседује лабораторију за вештачку интелигенцију и роботику у којој студенти смера Примењена информатика стичу
практична искуства.
Школа која пружа подршку студентима са инвалидитетом у процесу студирања.

Полазнице књиговодственог курса са предавачима

Лабораторија за вештачку интелигенцију и роботику

ГДЕ МОГУ ДА РАДИМ?
Након завршетка студија на Високој пословној школи, у зависности од смера, бићете обучени за рад у банкама, државним институцијама,
туристичким агенцијама, трговинским предузећима, осигуравајућим друштвима, владиним организацијама, синдикатима, инвестиционим
фондовима, ревизорским кућама, као програмер, систем администратор и др.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ
Висока пословна школа струковних студија
покренула је рад стратешког саветодавног тела Одбора за развој. Чланове Одбора чине
еминентни
привредници,
научници
и
представници релевантних стручних удружења
који ће својим знањем, искуством и сарадњом
допринети
унапређењу
релевантности
и
квалитета студијских програма и наставе;
њиховом усклађивању са реалним потребама
привреде
и
друштва;
обезбеђивању
инфраструктуре и људских ресурса за квалитетно
одвијање праксе; блиском повезивању и
сарадњи наше институције с привредним
субјектима.
Висока пословна школа струковних студија у
Новом Саду је поуздан партнер својим
студентима у трасирању њихове професионалне
каријере. Велики број студената је након
завршетка школовања у нашој институцији
заузео место на најодговорнијим позицијама у
приватном и државном сектору.

Састанак Одбора за развој

Такође, наша Школа је партнер и послодавцима у процесу долажења до жељеног кадра. Стога, посебан значај дајемо организовању стручних
пракси у великом броју предузећа и институција са којима имамо сталну сарадњу. У току стручне праксе студенти имају прилику да се упознају
са пословним процесима и стекну практична искуства учествујући у свакодневним пословним активностима, непосредно посматрајући
запослене и радећи на конкретним задацима. Студенти након обављене праксе добијају одговарајућу потврду која представља доказ да су
стекли одређено практично знање у организацији.

Пријаву за обављање стручне праксе студенти могу поднети за она предузећа/организације која се налазе на листи понуде стручне праксе.
Листа понуде организација у којима је могуће обавити стручну праксу проширује се сходно новим уговорима о сарадњи. Студенти се
распоређују на обављање стручне праксе у оно предузеће или институцију коју су навели у пријави, а сходно тренутним потребама наведене
организације.

























Erste Bank АД Нови Сад, https://www.erstebank.rs/
ComData, Нови Сад, https://www.comdata.rs
Execom, Нови Сад, https://execom.eu
Фонд Европски послови АП Војводине, http://vojvodinahouse.eu/
Univerexport Нови Сад, https://univerexport.rs/
ЈП Србијагас, www.srbijagas.com/
Дунав осигурање A.Д.O., www.dunav.com
Туристичка организација Војводине, Нови Сад,
https://vojvodinaonline.com
Tуристичка организација Пирот, https://topirot.com
Fantast tourist ДОО Нови Сад, http://www.fantast.rs/
Новосадски сајам, http://www.sajam.net/sr/
Grand Motors ДОО, http://www.grandmotors.rs/
Limitz ДОО Нови Сад, http://www.limitz.rs/
Univerzal ДОО Нови Сад, www.uni.rs/
Јавне медијске установе Радио-телевизија Војводине, http://www.rtv.rs/
Stephany World Travel, http://stephany.rs
Хотел Нови Сад, http://hotelnovisad.co.rs/
Хотел Војводина АД Нови Сад
Удружење грађана „Национална комора за моду Србије“ Нови Сад,
http://serbiafashionweek.com/
Туристичка организација општине Бачка Паланка, http://www.toobap.rs/
Турист ДОО Бачка Паланка, http://www.fontana.bap.rs/sr/o-nama
PaySpot ДOO, Нови Сад, http://www.payspot.rs/
Мозаик 021, Нови Сад, http://www.mozaik021.rs/
Мозаик Примо, Нови Сад, http://www.mozaik021.rs/

























Организација Interart, http://babyexit.org.rs/
IT Engine, http://itengine.rs/
Levi9 Global Sourcing Balkan ДОО Нови Сад, https://www.levi9.com/
Kompas Tourism & Travel ДОО Нови Сад, http://kompas.co.rs/
Тоза Марковић ДОО Кикинда, http://toza.co.rs/
Sapper ДОО, Бачка Паланка
Магелан травел ДОО, Нови Сад
Continental Automotive ДОО, Нови Сад
Виногради и винарија Мачков подрум, Ириг
ЈП Београд, Технички центар Краљево, Одсек за техничке услуге
Лозница
ДУНАВПРЕВОЗ – Органак 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“
Модена травел ДОО, https://www.modenatravel.com/
OТP банка Србија https://www.otpsrbija.rs/
PopArt Студио, https://www.popwebdesign.net
JT International AД, Сента
Geek shop, https://geekshop.rs/
Агенција за енергетику града Новог Сада
Хотел Garden, Нови Сад, http://www.hotelgarden.rs/
Sognare PR, https://www.sognare.rs/
ALCO group хотели, Београд, https://www.agroupm.com/sr
Едукативни центар, Нови Сад, https://www.centar.edu.rs/

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И СТРУЧНУ ПРАКСУ
У Високој пословној школи струковних студија 2017. године основан је Центар за
развој каријере. Мисија Центра за развој каријере јесте да пружи континуирану
подршку својим студентима у погледу развоја каријере, наставка образовања и
запошљавања. Центар за развој каријере представља спону између Школе
(студената) и захтева тржишта по питању стручне праксе и будућег запослења.
Центар за развој каријере и Одбор за развој представљају две целине које
заједничким радом трасирају најбољи пут за сваког студента, тако што
усмеравају пажњу на процену његове индивидуалности и у складу са том
проценом позиционирају студента на најадекватније место на тржишту рада кроз
обављање студентске праксе.
Задатак Центра за развој каријере је да помогне појединцу да процени своје
способности, интересовања и вредности, да добије информације о могућностима
додатног образовања, усавршавања и запослења, позиционира себе на тржишту
рада – како у односу на захтеве самог тржишта, тако и у односу на сопствене
способности, интересовања и искуство. Задатак Центра је и да омогући
оптималну процену, као и усклађивање понуде и тражње, по питању стручне
праксе и могућег запослења, као и да пружи информативне услуге у погледу
слободних радних места.
Селекција студената Високе пословне школе
струковних студија за запослење и стручну праксу у
хотелу „Premier Аqua“, Врдник

Мартина Караматић, студенткиња Високе пословне школе
Студент сам друге године на смеру Туризам и хотелијерство. Преко Центра за
развој каријере наше школе реализовала сам праксу у Туристичкој организацији
Војводине. Веома сам задовољна и носим позитивне утиске након завршетка
праксе. Колектив ТОВ-а је веома професионалан и сви су расположени да
поделе своје знање са студентима. Током праксе имала сам могућност да радим
на ажурирању података, пружена ми је могућност да остварим интеракцију са
посетиоцима (туристима) инфо-центра и колектив се потрудио да сваки дан
научим нешто ново. Иако је због тренутне епидемиолошке ситуације у свету
туристичка привреда веома оштећена, ТОВ и наша Школа представљају пример
успешног рада и прилагођавања променама.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
У циљу потпунијег повезивања са привредом, Висока пословна школа, Одбор за развој и Центар за развој каријере окупљају неке од
најуспешнијих компанија, једном до двапут годишње, и организују сајам на ком се представљају могућности и шансе за запошљавање.
На овај начин, свршени студенти добијају прилику да дођу у непосредан контакт са већим бројем угледних привредника и прикупе све
потребне информације везане за саме компаније, услове рада, могућности за напредовање, најтраженија знања и вештине, као и тренутно
отворене позиције. Поред тога, сајам је изванредна прилика студентима да се представе, оставе позитиван утисак на потенцијалне послодавце
и директно предају своје радне биографије.

Сајам запошљавања у Високој пословној школи струковних студија

ДОГАЂАЈИ
Висока пословна школа струковних студија организује различите догађаје и акције како би употпунила студентски живот.

Предавање „Човек и време“
Чувени рок музичар Зоран Костић Цане, фронтмен групе „Партибрејкерси“, одржао је предавање за све младе који су жељни критичног
мишљења и отрежњујућег разговора. Предавање је имало за циљ да натера младе да мисле својом главом, да не пристану да буду само
појаве које ће да бивствују тамо где их туђе руке ставе. Цане је говорио о позицији човека у данашњем друштву, о последицама наметнутих
система вредности и важности слободе мишљења.

Предавање „Човек и време“

Предавање „Од Диадоре до Диора“
Предавање је одржао Немања Ивановић, дизајн директор Deutsche Telecom-а и један од ретких веб дизајнера са наших простора који може
да се похвали радом са клијентима попут: Google, Nike, Danone, L’Oreal и T-mobile. Фокус предавања је био на веб дизајну, а Немања је кроз
примере из свог искуства и каријере студентима покушао да одговори на питање како створити себи посао и бити успешан у томе, указујући на
значај личног усавршавања и стручне праксе.

Предавање „Од Диадоре до Диора“

Предавање у оквиру пројекта „Пут младог предузетника”
У нашој Школи одржано је предавање у оквиру пројекта „Пут младог предузетника”, на ком млади предузетници представљају своју причу о
путу до успеха и преносе искуство студентима. Студенти су на предавању могли да добију одговоре на бројна питања из сфере
предузетништва: Како изгледа развојни пут једног младог предузетника? Како школа може да вас подржи ако одлучите да покренете
сопствени бизнис? Какво је стање омладинског предузетништва у Србији? Како започети сопствени бизнис?

Предавање у оквиру пројекта „Пут младог предузетника”

Међународнa научно-стручнa конференцијa „Economic Development and Competitiveness of European Countries: Challenges of economic
integration“
У четвртак, 10.12.2020. године одржана је онлајн међународна научно-стручна конференција „Economic Development and Competitiveness of
European Countries: Challenges of economic integration“.
Конференцију је организовала већ други пут, на двогодишњем нивоу, наша школа уз подршку Покрајинског секретаријата за високо
образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине.
У складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом, конференција је одржана онлајн преко Zoom апликације.

Међународнa научно-стручнa конференцијa „Economic Development and Competitiveness of European
Countries: Challenges of economic integration“

Erasmus дани у Високој пословној школи

У четвртак, 14. октобра, у оквиру Erasmus дана, одржана је промоција Erasmus+ пројеката у којима учествује наша Школа. Помоћ нам је
пружила Валентина Бернеш, студенткиња Велеучилишта у Ријеци, која у оквиру Erasmus+ мобилности студената похађа текући семестар у
нашој Школи.

Erasmus дани у Високој пословној школи

Вања Стојановић, студенткиња Високе пословне школе о студијском боравку у Вировитици (Хрватска)
У периоду од фебруара до јула 2019. године боравила сам на Erasmus+ размени у Вировитици (Република
Хрватска). Пријатељски дочек, упознавање нових колега и адаптација на нову средину обележили су
почетак размене. Како је време пролазило, боравак у Вировитици постајао је све лепши и садржајнији.
Поред наставних активности, са новим пријатељима сам имала прилику да упознам град, културу и остале
специфичности ове, за мене до тада, нове средине.
Након успешно положених испита и повратка кући, остала ми је лепа успомена на провод, безбрижност и
слободу коју сам осећала током боравка. Са пријатељима које сам тамо стекла и данас одржавам контакт,
што је можда и најважније у мојој Erasmus причи. На крају желим свима да препоручим Erasmus размену,
јер је реч о незаборавном искуству које младим људима пружа шансу да боље упознају себе и да прошире
личне видике у сваком смислу.

Учешће на округлом столу у организацији удружења Red press и Покрајинског секретаријата за културу, информисање и верске заједнице
Наши студенти и наставно особље учествовали су на округлом столу у организацији удружења Red press и Покрајинског секретаријата за
културу, информисање и верске заједнице. Кључне теме о којима се дебатовало су медијска писменост, као и економски статус свих медијских
учесника.

Учешће на округлом столу у организацији удружења Red press и Покрајинског
секретаријата за културу, информисање и верске заједнице

Међународни пољопривредни сајам и Сајам лова, риболова и екологије
Наше студенткиње биле су активне учеснице на штанду Туристичке организације Војводине која је на Међународном пољопривредном сајму
промовисала пројекат „Војвођански ручак". На овај начин, реализован је још један вид сарадње Школе са привредом.

Наше студенткиње и професорке на 88. Међународном пољопривредном сајму и
Сајму лова, риболова и екологије

Школа у медијима – гостовање у емисији Академац Радио-телевизије Војводине
Наше студенткиње Тамара Лаћарак и Слађана Ракић су, заједно са професорком др Биљаном Станков, гостовале у емисији Академац Радиотелевизије Војводине. Тема емисије су биле управо струковне студије, те је било речи о настави оријентисаној ка подстицању практичних
знања и професионалних вештина, о конкурентности дипломе струковних студија на тржишту рада, као и о међународној упоредивости
студијских програма и размени на струковном нивоу.

Гостовање у емисији Академац Радио-телевизије Војводине

Уручене награде најбољим студентима Школе
Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду је обележила 62 године рада. Тим поводом, 01.11.2021. године, организована је
додела признања о постигнутом изузетном успеху током школовања нашим најбољим студентима на основним и мастер струковним
студијама.

Признања и пригодне поклоне добили су: Јелена Силађи, Јована Хинић и Александра Митровић, за изузетан успех на основним
струковним студијама и Милош Лалошевић и Милица Шушњић, за изузетан успех на мастер струковним студијама.

Конкурс за избор најбољег завршног рада
У жељи да подржи своје студенте и подстакне њихову оригиналност, креативност и истраживачки дух, Школа је расписала конкурс за најбољи
завршни рад, а свечано проглашење победника конкурса организовано је 2. новембра 2021. године.

Свечано проглашење победника конкурса за избор најбољег завршног рада

Првопласирана - Сузана Петровић и
другопласирана - Наташа Герштнер

Дан студената
Поводом Дана студената, Школа дужи низ година организује спортски дан за студенте, асистенте и професоре Школе. Такмичење се организује
у малом фудбалу и играма без граница.

Традиционално обележавање Дана студената

Акција „Буди туристички водич на jедан дан“
Поводом Светског дана туристичких водича, студенти са смера Туризам и хотелијерство, организовали су шетњу Петроварадинском тврђавом
и центром Новог Сада. Том приликом су демонстрирали своје знање и омогућили свим заинтересованима да науче нешто ново о историји
Петроварадина и Новог Сада, о занимљивостима, легендама и туристичким атракцијама.

Обележавање Светског дана туристичких водича

Друштвена одговорност

ВПШ Новосадски крос „Трчим за дечји осмех“ је
традиционална трка у организацији нашег бившег студента,
познатог атлетичара Горана Вендленера, која окупља
професионалне и рекреативне тркаче из целе земље. Од 2017.
године, наша Школа је укључена у организацију ове
хуманитарне трке.

ВПШ Новосадски крос „Трчим за дечји осмех“

Запослени и студенти Високе пословне школе сваке године организују акцију прикупљања новогодишњих пакетића за децу.

Професорка др Биљана Станков и студент Филип Кршић су обрадовали
децу и особље педијатријског одељења Опште болнице „Др Ђорђе
Јоановић“ из Зрењанина и даривали им прикупљене пакетиће.

Пакетићи прикупљени за прихватилиште за децу
„Сигурна дечија кућа"

Поред тога, редовно се одазивају и хуманој акцији добровољног давања крви у организацији Завода за трансфузију крви Војводине.

Хумана акцији добровољног давања крви

ИСКУСТВА НАШИХ СТУДЕНАТА
Радмило Јосиповић, струковни економиста, професор Економске школе у Бијељини
Са ове временске дистанце, а прошле су скоро двије деценије, као средњошколски професор с
петнаестогодишњим искуством рада с младима, с лакоћом размишљам о студентским данима. Својим
ученицима у Економској школи у Бијељини са великим поносом истичем да сам студирао на ВПШ и
топло им препоручујем да и сами тамо наставе школовање.
Топла атмосфера, енергија, полетност, посвећеност и пожртвовање наставног кадра су оно што је
карактерисало ВПШ у вријеме када сам био студент. Имао сам срећу да ми предају људи који знају да
препознају и цијене труд и залагање и који су несебично давали себе у оно што раде. Драгоцјено
искуство које сам стекао као њихов студент јесте приступ професора који своје ученике доведе до прага
њиховог знања и оспособљава их за критичко мишљење и самостално трагање за информацијама, те
усавршавање сопствених талената.
Знање стечено у Високој пословној школи омогућило ми је да с лакоћом завршим и Економски
факултет, након чега сам добио посао у Економској школи у Бијељини, гдје од 2003. радим као
професор пословне информатике. Хонорарно радим и као професор статистике и математике, а бавим
се и веб дизајном и рачунарским мрежама.
Увијек сам се руководио мишљу да је човјек наоружан знањем непобједив и зато се свакодневно у
раду са ученицима трудим да им пренесем своја искуства, стварајући тако, надам се, генерације
младих спремних на све изазове у вијеку цјеложивотног учења. Стога садашњим, али и будућим
студентима, топло поручујем да је ВПШ прави избор и прави пут до знања.

Гордана Малешевић Бобинац, инг. информатике, Oracle APEX developer и оснивач It-apex4u
Током студија на ВПШ имали смо заиста одличну комуникацију са професорима и испите за које су
испоштовани сви унапред заказани рокови. Добијали смо у скриптарници брошуру о испитима, професорима,
консултацијама, што се данас налази на сајту и значајно олакшава доступност оваквих информација. Што је
најважније, професори су на време долазили на испите, консултације и предавања.
Предавања и испити су били прилагођени и студентима који раде. То све ми је било нормално док нисам на
трећој години прешла на један сродни факултет. Тек тада сам схватила шта сам имала на ВПШ. Никада нећу
заборавити - устајање у пет ујутру да стигнем на воз, испит заказан у 8 сати, а професор дође у 12 сати зато
што је имао приватна посла, не можете их наћи када вам требају… шок и неверица. Зато ми је ВПШ још више
порасла у очима. Жалим што тада није било треће и четврте године. Након завршетка ВПШ, имала сам ту
срећу да је изашао конкурс за пријем приправника програмера у Нафтној индустији (НИС). Учила сам од
одличних програмера посао за који сам се школовала. Након петнаест година рада у НИС-у, отворила сам
своју фирму за рачунарско програмирање.
Мој пословни мото: „Сваки посао који радиш, ради како треба, дај свој максимум и награда ће доћи”. Мој
пример вам говори да вреди уписати ВПШ, јер ће вам се вишеструко вратити, а и увидећете да бити студент
ВПШ значи ући у свет пословне комуникације и односа.

Тамара Такарич, студенткиња Високе пословне школе
Апсолвент сам Високе пословне школе струковних студија на смеру Финансије и банкарство.
Како је данас важно студирање, тако је важно и стицање стручне праксе за напредовање и
будуће запослење. Почетком јула 2020. године пријавила сам се на конкурс Центра за развој
каријере за летњу праксу у Ерсте банци. Након два месеца сам добила понуду за посао,
потписала нови уговор и постала део Ерсте тима. Захваљујући ментору и запосленима из
Ерсте банке постепено стичем знања и вештине које ће ми бити неопходне за даљу каријеру.
Наша школа пружа могућности које су врло важне за запослење након, али и током студија, и
треба их искористити. Свима желим срећу и успех, можда и да у наредном периоду
постанемо колеге.

Силвиа Нађ, студенткиња Високе пословне школе
Студент сам треће године основних струковних студија. Преко Центра за развој каријере и
стручну праксу Високе пословне школе било ми је омогућено да обављам стручну праксу у
предузећу по мом избору.
На смеру Финансијско пословање и рачуноводство највише се фокусирамо на пословање
банака, стога сам одабрала Ерсте банку за обављање праксе. Праксу сам обављала током
априла 2021. године.
Запослени су били јако љубазни и трудили су се да се осећам пријатно. Обогатила сам
теоријска знања и стекла драгоцено практично искуство. Презадовољна сам и захвална што
ми је ово било омогућено.
У септембру 2021. године добила сам понуду за запослење из Комерцијалне банке, коју сам
прихватила и, захваљујући томе, тренутно сам запослена у струци.
Препоручила бих свима да искористе прилику и пријаве се за обављање стручне праксе
преко Центра за развој каријере наше Школе.

Дејана Гајић, студенткиња Високе пословне школе
Ситуација са вирусом Covid-19 у наше животе је донела многе промене, осетили смо велике
последице. Једна од последица је затварање факултета и прелажење на онлајн наставу.
Одсуство из амфитеатра, престанак личне интеракције са професорима, дружење са
колегама је много утицало на наш студентски живот. Сусрели смо се на нечим новим и
несвакидашњим, што нам је у сваком смислу променило животе.
Иако је за школу и професоре све ово било ново, подједнако као и нама, они су се
потрудили да на најбољи могући начин обезбеде даље образовање, све у циљу да се ми,
студенти, осећамо сигурно и да и даље имамо осећај да студирамо.
Путем Moodle платформе добијали смо све потребне материјале за предавање, вежбе и
тестове за проверу знања. Из топлих домова смо преко Zoom апликације пратили наставу по
редовном распореду. Расположење и воља професора је увек била изнад сваког нивоа.
Било је веома тешко прилагодити се, увек у страху да професор не објави нови тест, а да га
случајно не видимо, да заборавимо да имамо заказано онлајн предавање или онлајн
консултације. Међутим, наши страхови нису дуго трајали, јер смо добијали потпуне,
конкретне и брзе информације на сајту школе, a професори, који су и у редовној ситуацији
одговарали брзо на мејлове, су били још бржи у пружању свих информација. Поверење које
ми, студенти, имамо у нашу школу и наше професоре је опет оправдано. Заиста, имам све
похвале за организацију, ефикасност и брзину успостављања новог система образовања
који се десио у моменту и није било времена за размишљање и припрему. Утисци су
позитивни и ми, студенти, нисмо ускраћени за знање и информације. У том смислу, вирус
нас није оштетио. Све похвале за Високу пословну школу и за пожртвованост и ангажовање
професора!

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм: ПРИМЕЊЕНА ИНФОРМАТИКА

Р.бр.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Прва година
Назив предмета
Математика
Пројектовање алгоритама
Основи економије
Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)
Први страни пословни језик 1 Енглески
Први страни пословни језик 1 Немачки
Изборна корпа I (Изборни предмет I)
Психологија
Социологија
Дискретне математичке структуре
Увод у програмирање
Информациони системи
Оперативни системи
Изборна корпа II (Изборни предмет II)
Теорија графова
Структура података и алгоритми

Семестар
I
I
I
I

Број часова
3+2
3+3
3+2
2+2

I

2+2

II
II
II
II
II

3+2
3+3
2+2
3+2
3+2

Укупно ЕСПБ: 60

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

Друга година
Назив предмета
Базе података
Примена информационих технологија
Архитектура рачунарских система
Објектно-оријентисано програмирање
Изборна корпа III (Изборни предмет III)
Операциона истраживања
Мултимедијални системи
Интернет технологије у пословању
Рачунарске мреже
Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)
Увод у вештачку интелигенцију
Интеракција човек рачунар
Безбедност информационих система
Изборна корпа (Први страни пословни језик 2)
Први страни пословни језик 2 Енглески
Први страни пословни језик 2 Немачки
Стручна пракса I

Семестар

Број часова

III
III
III
III
III

3+3
3+2
3+2
3+3
3+2

IV
IV
IV

3+3
3+2
3+2

IV

2+2

IV

0+0+5
Укупно ЕСПБ: 60

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Трећа година
Назив предмета
Основи електронског пословања
Пословна статистика
Напредне веб технологије
Софтверски инжењеринг
Стручна пракса II
Изборна корпа V (Изборни предмет V)
Алати за пословно одлучивање
Интернет ствари
Управљање интелектуалном својином
Интегрисани развојни алати
Развој пословних апликација
Завршни рад

Семестар

Број часова

V
V
V
V
V
VI

3+2
3+2
3+3
3+3
0+0+5
3+2

VI
VI
VI

3+3
3+3
Укупно ЕСПБ: 60

Студијски програм: ТРГОВИНА И МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ

Р.бр.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Прва година
Назив предмета
Основи економије
Основи менаџмента
Пословно право
Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)
Први страни пословни језик 1 Енглески
Први страни пословни језик 1 Немачки
Изборна корпа I (Изборни предмет I)
Психологија
Социологија
Основи организације
Рачуноводство
Национална економија
Математика
Изборна корпа II (Изборни предмет II)
Еколошки менаџмент
Агроекономија

Семестар

Број часова

I
I
I
I

3+2
2+2
2+2
2+2

I

2+2

II
II
II
II
II

2+2
3+2
2+2
2+2
2+2

Укупно ЕСПБ: 60

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

Друга година
Назив предмета
Пословна статистика
Маркетинг
Увод у финансије
Међународна економија
Изборна корпа III (Изборни предмет III)
Пословно комуницирање
Тржишно комуницирање
Међународна трговина
Изборна корпа (Први страни пословни језик 2)
Први страни пословни језик 2 Енглески
Први страни пословни језик 2 Немачки
Стручна пракса I
Примена информационих технологија
Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)
Понашање потрошача
Истраживање тржишта

Семестар

Број часова

III
III
III
III
III

3+2
2+2
3+2
2+2
2+2

IV
IV

3+2
2+2

IV
IV
IV

0+0+5
3+2
2+2

Укупно ЕСПБ: 60

Р.бр.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Трећа година
Назив предмета
Трговински менаџмент
Економија Европске уније
Изборна корпа (Први страни пословни језик 3)
Први страни пословни језик 3 Енглески
Први страни пословни језик 3 Немачки
Канали маркетинга
Изборна корпа V (Изборни предмет V)
Међународне финансије
Менаџмент људских ресурса
Инвестиционо банкарство
Спољнотрговинско пословање
Стручна пракса II
Електронска трговина
Изборна корпа (Други страни пословни језик)
Други страни пословни језик Енглески
Други страни пословни језик Немачки
Завршни рад

Семестар

Број часова

V
V
V

3+3
3+2
2+2

V
V

3+2
3+2

VI
VI
VI
VI

3+3
5
3+2
2+2

VI
Укупно ЕСПБ: 60

Студијски програм: ТУРИЗАМ И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

Р.бр.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Прва година
Назив предмета
Основи економије
Основи менаџмента
Пословно право
Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)
Први страни пословни језик 1 Енглески
Први страни пословни језик 1 Немачки
Изборна корпа I (Изборни предмет I)
Психологија
Социологија
Основи организације
Рачуноводство
Национална економија
Математика
Изборна корпа II (Изборни предмет II)
Еколошки менаџмент
Агроекономија

Семестар
I
I
I
I

Број часова
3+2
2+2
2+2
2+2

I

2+2

II
II
II
II
II

2+2
3+2
2+2
2+2
2+2

Укупно ЕСПБ: 60

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Друга година
Назив предмета
Пословна статистика
Примена информационих технологија
Основи туризма и хотелијерства
Посебни облици туризма
Изборна корпа III (Изборни предмет III)
Природни ресурси у туризму
Tуристичка географија
Економика туризма
Маркетинг у туризму
Изборна корпа (Први страни пословни језик 2)
Први страни пословни језик 2 Енглески
Први страни пословни језик 2 Немачки
Менаџмент догађаја
Стручна пракса I

Семестар

Број часова

III
III
III
III
III

3+2
3+2
3+2
2+2
2+2

IV
IV
IV

2+2
2+2
2+2

IV
IV

3+2
0+0+5
Укупно ЕСПБ: 60

Р.бр.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

Трећа година
Назив предмета
Квалитет услуга у туризму и хотелијерству
Менаџмент туристичке дестинације
Изборна корпа (Први страни пословни језик 3)
Први страни пословни језик 3 Енглески
Први страни пословни језик 3 Немачки
Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству
Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)
Рурални туризам
Екологија и одрживи развој у туризму
Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа
Изборна корпа V (Изборни предмет V)
Спортско-рекреативни туризам
Трендови и иновације у туризму
Стручна пракса II
Изборна корпа (Други страни пословни језик)
Други страни пословни језик Енглески
Други страни пословни језик Немачки
Завршни рад

Семестар
V
V
V

Број часова
3+3
3+3
2+2

V
V

3+2
2+2

VI
VI

3+3
3+2

VI
VI

0+0+5
2+2

VI
Укупно ЕСПБ: 60

Студијски програм: ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО

Р.бр.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Прва година
Назив предмета
Основи економије
Основи менаџмента
Пословно право
Изборна корпа (Први страни пословни језик 1)
Први страни пословни језик 1 Енглески
Први страни пословни језик 1 Немачки
Изборна корпа I (Изборни предмет I)
Психологија
Социологија
Основи организације
Рачуноводство
Национална економија
Математика
Изборна корпа II (Изборни предмет II)
Еколошки менаџмент
Агроекономија

Семестар

Број часова

I
I
I
I

3+2
2+2
2+2
2+2

I

2+2

II
II
II
II
II

2+2
3+2
2+2
2+2
2+2

Укупно ЕСПБ: 60

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.

Друга година
Назив предмета
Пословна статистика
Примена информационих технологија
Увод у финансије
Финансијска тржишта и институције
Изборна корпа III (Изборни предмет III)
Корпоративно управљање
Економика предузећа
Основи ревизије
Банкарство
Изборна корпа (Први страни пословни језик 2)
Први страни пословни језик 2 Енглески
Први страни пословни језик 2 Немачки
Управљање инвестицијама
Стручна пракса I

Семестар

Број часова

III
III
III
III
III

3+2
3+2
3+2
2+2
2+2

IV
IV
IV

2+2
3+2
2+2

IV
IV

2+2
0+0+5
Укупно ЕСПБ: 60

Р.бр.
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Трећа година
Назив предмета
Пословна анализа
Међународне финансије
Изборна корпа (Први страни пословни језик 3)
Први страни пословни језик 3 Енглески
Први страни пословни језик 3 Немачки
Међународно банкарство
Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)
Финансијска стратегија и планирање пореза
Јавне финансије
Инвестиционо банкарство
Осигурање
Пословне финансије
Стручна пракса II
Изборна корпа V (Изборни предмет V)
Предузетничке финансије
Финансијска и актуарска математика
Завршни рад

Семестар

Број часова

V
V
V

3+3
3+2
2+2

V
V

3+2
3+2

VI
VI
VI
VI

3+3
2+2
0+0+5
3+2

VI
Укупно ЕСПБ: 60

УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ
КОЈИ СУ УСЛОВИ УПИСА?
Завршена средња школа свих занимања у четворогодишњем или трогодишњем трајању.
Положен пријемни испит.
Кандидат који конкурише за упис на студијске програме: Финансије и банкарство, Трговина и међународно пословање и Туризам и
хотелијерство полаже пријемни испит из два предмета по избору, од седам наведених предмета:
 Економија
 Пословна економија
 Математика
 Информатика
 Социологија
 Географија
 Психологија
Кандидат који конкурише за упис на студијски програм Примењена информатика полаже пријемни испит из Математике и Информатике.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС?
Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе фотокопије и оригинале на увид, следећих докумената:
- сведочанства свих разреда средње школе;
- диплому или сведочанство о завршеној средњој школи;
- извод из матичне књиге рођених;
- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (оригинал уплатница), на жиро рачун Школе;
- другу документацију одређену конкурсом.

НАЧИН РАНГИРАЊА

Редослед кандидата за упис на студије утврђује се на основу
општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата
постигнутих на пријемном испиту, тако да кандидат може освојити
највише 100 бодова.
Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир
просечних оцена у свим разредима помножен са два, тако да
кандидат може стећи највише 40 бодова. Кандидатима са
завршеном трогодишњом средњом школом општи успех у трећем
разреду се рачуна у двоструком износу.
Сваки од предмета на пријемном испиту се бодује са по 30 бодова,
тако да се по основу полагања пријемног испита може остварити
највише 60 бодова.
Школа утврђује јединствену ранг листу по студијским програмима.
Место кандидата на ранг листи одређеног студијског програма
одређује да ли кандидат може бити уписан у Школу, као и да ли се
финансира из буџета или се сам финансира. На терет буџета на
студије може бити уписан кандидат који се налази на ранг листи до
броја утврђеног за упис кандидата на терет буџета и има најмање
51 бод. Кандидат који сам плаћа школарину може бити уписан ако
се налази на ранг листи до броја одобреног за упис
самофинансирајућих студената и има најмање 30 бодова. Уколико
два или више лица имају исто место на ранг листи, односно имају
исти број бодова, предност има кандидат са већим бројем бодова
оствареним на пријемном испиту.

НАПОМЕНА:
Кандидат је ослобођен полагања пријемног испита из предмета из којег је као ученик средње школе освојио једно од прва три места на
такмичењу које организује Министарство просвете или на међународном такмичењу, што доказује дипломом о освојеној награди, коју
кандидат прилаже приликом конкурисања. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва
талената, смотри научних радова, смотри такмичарског карактера и слично.
Успех кандидата који је освојио једну од горе поменутих награда вреднује се максималним бројем бодова из тог предмета.

КОЈА ЈЕ ПРОЦЕДУРА УПИСА?
Кандидати који стекну право на упис у Школу подносе:

-

Комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20, уписни лист) кандидати купују искључиво у скриптарници Школе, приликом
уписа;

-

Оригинал документа о завршеној средњој школи (диплому или сведочанство и сведочанства свих разреда средње школе),

-

Доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро рачун Школе.

Две фотографије 3,5 х 4.5;
Студенти који плаћају школарину подносе доказ о уплати школарине на жиро рачун Школе. Школарину је могуће платити у више рата;
Висина школарине биће дефинисана након доношења ценовника услуга за школску 2022/2023. годину.

ЗБИРКА ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Збирку питања за припрему пријемног испита можете
преузети на следећем линку: https://bit.ly/3lUvV5I
Пријемни испит се полаже писмено.

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ И ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
EКОНОМИЈA
1. Предмет економије
Политичка економија као наука о законима друштвене производње. Дефинисање процеса производње (техничка и друштвена страна
производног процеса). Производне снаге друштва. Појам и основне карактеристике односа производње. Економске категорије и њихова
историјска променљивост. Начин производње, друштвено-економска формација, друштвено-економска епоха. Основна обележја
економских закона.
2. Основни појмови о друштвеној производњи
Нужност производње и њени чиниоци: производња и људске потребе, основни чиниоци производње, карактеристике производње у
савременим условима, производна функција. Друштвена подела рада и њен значај за развој производних снага рада, друштвеноекономских односа и система привређивања. Друштвени производ и његови саставни делови: појам друштвеног производа, фактори који
одређују обим и динамику раста друштвеног производа, појам националног дохотка и његова расподела, потребан производ и вишак
прихода. Закон сразмерног распореда друштвеног фонда рада. Друштвена репродукција и њени облици: појам и облици друштвене
репродукције, међусобна повезаност и условљеност производње, расподеле, размене и потрошње.
3. Робна производња и њене законитости
Услови настанка робне производње и њене карактеристике. Роба и њена својства (радна теорија вредности и субјективна теорија
вредности). Новац: настанак новца, функције новца, количина новца у оптицају, инфлација и дефлација. Закон вредности и његове основне
карактеристике.
4. Тржиште и механизам испољавања закона вредности
Појам тржишта и његове функције. Различити облици тржишне конкуренције. Тржишни субјекти у робној привреди. Тржишна вредност и
тржишна цена и њихов међусобни однос. Утицај понуде и тражње на кретање тржишне цене. Усклађивање понуде и тражње (облици
тржишне равнотеже - закон понуде и тражње).
5. Робни произвођач и његова репродукција
Појам робног произвођача. Производња и њене карактеристике у робној привреди. Карактер фактора производње у робној привреди:
радна снага као роба, појам капитала. Појам обрта и кружног кретања фактора производње у робној привреди. Трошкови производње и
цена коштања робног произвођача. Показатељи пословног успеха робног произвођача (парцијални и синтетички). Појам и нужност
акумулације у робној привреди: појам акумулације, органски састав капитала, облици акумулације.
6. Дохотци и њихови извори

Плурализам својинских облика и дохотка у савременој робној привреди. Најамнина: суштина најамнине и облици плаћања радне снаге,
утицај државе и колективних уговора на кретање најамнине. Профит, добит и доходак у савременој робној (тржишној) привреди. Трговачки
капитал и трговачки профит: трговачки профит, трошкови промета и њихов карактер, структура продајне цене трговине. Камата: зајмовни
капитал и камата, банке и кредити. Дивиденда: акцијски капитал и дивиденда, врсте и значај хартија од вредности, тржиште хартија од
вредности. Рента: земљишни капитал и рента, облици ренте, закупнина и рента.
7. Основне карактеристике друштвено-економске репродукције савременог друштва (мешовита привреда)
Основна обележја развоја савременог друштва у условима постојеће техничко-технолошке револуције: настајање нове друштвене поделе
рада, закон концентрације и централизације у савременим условима, карактеристике планирања у савременој тржишној привреди.
Основне карактеристике производне и тржишне структуре савремене робне (тржишне) привреде. Узроци настанка и развоја државног
капитала. Економске функције државе и државни интервенционизам. Подруштвљавање процеса производње и промене у економској
структури савременог друштва. Промене у положају радника у савременом друштву: акционарство запослених, учешће у профиту,
партиципација у управљању (облици својине и облици учешћа у управљању). Друштвено-економско значење прелазног периода, промене
у друштвено-економској структури савременог друштва и настанка новог начина производње.
Литература:
Богдановић, Д., Иванишевић, Г.: Основи економије за први разред економске школе, Завод за издавање уџбеника и наставна средства,
Београд, 2006.
Драгишић, Д., Илић, Б., Медојевић, Б., Павловић, Б.: Основи економије за други разред економске школе, Завод за издавање уџбеника и
наставна средства, Београд, 2004.

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1. Увод у пословну економију
Појам и предмет изучавања пословне економије
Циљеви изучавања пословне економије
Економија предузећа
2. Носиоци привређивања
Предузеће као носилац привређивања
Остали носиоци привређивања
3. Предузеће
Појам, настанак и карактеристике предузећа
Задаци предузећа
Елементи предузећа
Врсте предузећа
Организациони облици предузећа
Предузеће као систем
Оснивање и престанак рада предузећа
4. Функције предузећа
Управљање
Руковођење
Извршење
5. Средства и извори средстава предузећа
Појам средстава
Основна средства
Обртна средства
Средства посебних намена
Извори средстава
Контрола коришћења средстава
6. Трошкови пословања предузећа
Појам утрошака и трошкова
Утрошци елемената производње

Подела трошкова: према елементима производње, према местима настанка, према начину преношења на носиоце, према зависности од
обима производње
Динамика укупних трошкова
Калкулације трошкова
Контрола трошкова предузећа
7. Токови вредности у предузећу
Појам тока вредности
Појам и циљеви ангажовања
Елементи ангажовања средстава
Циклус и коефицијент ангажовања
Контрола ангажовања средстава
8. Резултати пословања предузећа
Појам и врсте резултата пословања предузећа
Физички производ, укупан приход, добитак
Праћење, упоређивање и расподела резултата пословања
9. Принципи пословања предузећа
Појам економских принципа пословања
Продуктивност
Економичност
Рентабилност
Повезаност парцијалних принципа пословања предузећа
10. Подручја управљања
Управљање производњом, Управљање маркетингом, Управљање финансијама, Управљање пројектима
Литература:
Ставрић, Б., Пауновић, Б., Бојовић, П.: Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике, Београд, 19. прештампано
издање - 2019. година
Ставрић, Б., Пауновић, Б., Петковић, Г.: Пословна економија, за четврти разред економске школе, Завод за уџбенике и наствана средства,
Београд, 2006. година

МАТЕМАТИКА
1. Рационални алгебарски изрази
Полиноми и операције са њима. Растављање на чиниоце и најмањи заједнички садржалац. Алгебарски разломци и рачунске операције са
алгебарским разломцима.
2. Линеарне једначине и неједначине. Линеарна функција
Линеарне функције. Линеарне једначине са једном непознатом. Линеарне неједначине са једном непознатом. Системи линеарних
једначина са две непознате. Системи линеарних неједначина са две непознате. Примена линеарних једначина са једном и две непознате
на решавање разних проблема.
3. Пропорционалност и пропорције
Размере и пропорције. Процентни, промилни и каматни рачун. Примена пропорција на решавање практичних проблема.
4. Степеновање и кореновање. Комплексан број
Степеновање целим позитивним и негативним изложиоцем и нулом. Степеновање разломљеним изложиоцем. Рачунске операције са
степенима и коренима. Рационалисање именилаца. Основне особине комплексних бројева. Рачунске операције са комплексним
бројевима.
5. Квадратна једначина и неједначина. Квадратна функција
Квадратне функције. Квадратне једначине са једном непознатом. Особине решења квадратне једначине. Примена квадратне једначине на
решавање практичних проблема. Ирационалне једначине које се своде на квадратне. Квадратна неједначина са једном непознатом.
6. Експоненцијалне и логаритамске једначине/неједначине и функције
Експоненцијалне функције. Експоненцијалне једначине и неједначине. Логаритамске функције. Особине логаритама. Логаритамске
једначине и неједначине.
7. Аритметички и геометријски низови
Формирање чланова низа. Општи члан низа. Сума првих n чланова низа. Збир бесконачног опадајућег геометријског низа. Примена
аритметичког и геометријског низа на практичне проблеме.
8. Тригонометрија
Основне тригонометријске функције дефинисане у правоуглом троуглу. Везе између тригонометријских функција истог угла, основне
тригонометријске идентичности. Тригонометријске функције двоструких и полу-углова. Тригонометријске једначине. Ток и график основних
тригонометријских функција.
Литература:
Мунитлак, Д., Мијатовић, М.: Збирка решених задатака из математике за припрему класификационог испита, Будућност, Виша пословна школа,
Нови Сад, 2003. (може се купити у скриптарници Школе)

ИНФОРМАТИКА
1. Рачунарство и информатика
Предмет изучавања, Информатика и друштво. Историјат
2. Рачунарски системи
Структура рачунарског система, Хардвер, Процесори (микропроцесори). Магистрале. Меморије. Периферијски уређаји и интерфејс.
Повезивање хардверских компоненти (конфигурације система). Структура PC-а. Кућиште (матична плоча, разне врсте картица, хард-диск,
дискетна јединица, CD-јединица), монитор, тастатура, миш. Периферијски уређаји (штампач, модем, скенер,...)
Софтвер, Основни појмови и карактеристике. Оперативни системи. Функције оперативних система. Развој оперативних система.
Карактеристике савремених оперативних система. Развојни софтвер. Преводиоци и интерпретатори. Развојна окружења. Апликативни
програми (текст-процесори, радне табеле, графички пакети, системи за управљање базама података, игре,...). Услужни програми. Лиценце.
Заштите. Вируси.
3. Графичке оперативне средине
Основни појмови и карактеристике. Прозор (делови прозора и њихова улога, миш, сличица (икона), падајући (скачући) мени).
Покретање апликација у графичком радном окружењу. Коришћење миша. Рад са прозорима.
Унос и едитовање текста (кретање кроз текст, брисање, замена, чување текста, рад са блоковима, претраживање и замена).
Стартовање неких основних апликација (игре, Calculator, Paint,...). Истовремено извршавање више апликација и прелазак из једне у другу.
Прелазак у DOS и извршавање DOS апликација.
Рад са дисковима и датотекама.
4. Обрада текста
Основни појмови (пасус, маргина, заглавље, подножје). Структура текста. Принципи дактилографије, подешавање радног окрушења,
припрема за писање. Уношење текста. Чување текста. Затварање датотеке. Завршетак рада. Учитавање документа и измена у документу.
Рад са блоковима (копирање, исецање, лепљење). Рад са више докумената. Обликовање документа (измена фонта, поравнање,
назубљивање). Набрајање у тексту. Фусноте. Обележавање страница. Креирање заглавља и подножја. Рад са табелама. Уметање слика у
текст. Штампање документа.
5. Рачунарске комуникације
Начини комуникације између рачунара. Рачунарске мреже. Интернет и Интранет. Рад са читачима Интернета. Електронска пошта.
6. Мултимедијске апликације
Коришћење мултимедијских апликација. Коришћење CD-а са књигама, енциклопедијама, атласима...
7. Интернет

Презентације на Интернету. Специфичности презентације на Интернету. Home Page. Портали. Е-пословање. Хипермедија. Претраживање на
интернету. Индексирање докумената. Претраживачи (Претраживачке интернет машине) и њихово коришћење.
Литература:
Клем, Н.: Рачунарство и информатика, за први разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, осмо прерађено издање, 2007.

СОЦИОЛОГИЈА
1. Предмет социологије
Одређење предмета социологије. Социологија и друге друштвене науке. Метод социологије. Развој социологије као научне дисциплине.
Социолошке теорије.
2. Природа, човек и друштво
Рад и подела рада као основа стварања и развоја човека и друштва. Друштвена производња. Робни облик друштвене производње.
Природна и друштвена средина. Друштво и становништво. Природа и човек у технолошком друштву. Еколошки проблеми.
3. Структура и организација друштва
Елементи друштвене структуре. Друштвене групе. Брак и породица (популациона политика). Професионалне, територијалне, религијске и
друге друштвене групе. Друштвене заједнице. Породица, народ, нација (популациона политика). Друштвено раслојавање (класе и слојеви).
Друштвене институције и организације. Држава, право и политика. Политичке партије и покрети. Друштвена свест и њени облици.
4. Култура и друштво
Појам културе и цивилизације. Врсте културних значења. Религија (типови религиозности). Обичај и морал. Филозофија и наука. Уметност
(врсте уметничког стваралаштва). Масовна култура и подкултура. Култура и личност.
5. Промене и развој друштва
Врсте друштвених промена. Друштвена покретљивост. Друштвени развој и његови чиниоци. Развојне перспективе савременог друштва.
Литература:
Група аутора, Социологија за III разред стручних школа и IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.

ГЕОГРАФИЈА
1. Карта и картографски метод у географији
Математичка основа географске карте. Картографски метод у географији. Подела карата према размери и садржини.
2. Становништво и насеља
Одлике и фактори демографског развоја. Распоред становништва на Земљи. Структура становништва. Културни и животни стандард.
Насеља.
3. Основне политичко-географске карактеристике савременог света
Политичка карта света до Другог светског рата. Савремена политичка карта света.
4. Основне економско-географске одлике светске привреде
Светска привреда и међународна подела рада. Гранско и територијално повезивање производње. Индустријализација као друштвеноекономски процес. Неравномерни развој – основна противречност савременог света. Нова научно-технолошка револуција и њене
последице.
5. Политичко-географске, демографске и економско-географске одлике појединих делова света
Одлике и политичко географска подела Азије. Економско-географске одлике Африке. Одлике и политичко-географске одлике Латинске
Америке. Економско-географске одлике Северне Америке. Одлике и политичко-географска подела Аустралије. Економско-географске
одлике Европе.
6. Економско-географска валоризација природних потенцијала света и наше земље
Увод у економску географију света и Србије. Карактеристике и структура богатства друштва. Економско-географска валоризација рељефа.
Климатски фактори. Воде на Земљи и у нашој земљи. Продуктивно земљиште. Географски омотач Земље. Рејонирање природних
потенцијала наше земље.
7. Друштвено-географски фактори привређивања
Основни географски садржаји и типови држава. Број, динамика раста и густина становништва света и наше земље. Основне структуре
становништва света. Насеља и процес урбанизације у свету и нашој земљи. Друштвено-географски фактори привређивања. Научнотехнолошки развој као фактор привређивања.
8. Економско-географско дефинисање привреде и фазе развоја привреде Србије
Значај привреде и подела људских делатности. Економско-географска рејонизација. Фазе развоја привреде Србије. Пољопривреда. Услови
за развој и типови пољопривреде. Биљна производња, сточарство, лов и риболов. Индустрија. Развој, подела и значај индустрије.
Енергетика. Сировине и њихов значај. Тешка и лака индустрија Србије. Услови и фактори за развој саобраћаја. Основна обележја
савремених телекомуникација и информатике света и Србије.

Литература:
Илић, Ј., Ђурић, В., Ракићевић, Т., Родић, Д., Ђорђевић, Н: Географија за II разред економске школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
Ђурић, В.: Географија за II разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд, 2010.

ПСИХОЛОГИЈА
1. Психологија као научна дисциплина (предмет и гране психологије, однос психологије и других наука, методе и технике истраживања у
психологији).
2. Осећаји и опажаји (појам осећаја и опажаја, пажња, опажање особа, опажање емоција, оцењивање црта личности, прва импресија,
грешке у опажању особа).
3. Учење (класично условљавање, емоционално условљавање, инструментално учење, учење путем покушаја и погрешака, учење увиђањем,
учење по моделу, вербално учење, трансфер учења, памћење и заборављање као пратиоци учења; психолошки услови успешног учења:
способности, мотивација, физички и физиолошки услови, радне навике, методе и технике, осмишљавање, учење по деловима и учење
целине, временски распоређено и концентрисано учење, активно учење и преслишавање, понављање, подвлачење, прављење
забелешки).
4. Мишљење (стваралачко мишљење, појам и критеријум стваралаштва, ток и фазе стваралачког мишљења, имагинативно и реалистичко
мишљење, дивергентно и конвергентно мишљење, развој мишљења; интелектуалне способности: интелигенција и мерење интелигенције,
умни количник, структура способности, индивидуалне разлике).
5. Емоције (органске промене при емоцијама, схватања о природи емоција, развој емоција код деце, емоционални живот у адолесценцији,
међулична наклоњеност и ненаклоњеност, љубав, значај емоција за ментално здравље, стрес, анксиозност, психосоматска обољења).
6. Мотиви (органски мотиви, сексуални, родитељски, мотиви интелектуалног рада, лични мотиви, мотив постигнућа, друштвени мотиви,
агресивност, функционална аутономија мотива, хијерархија мотива, морална свест као покретач активности; ставови, интересовања и
вредности: врсте ставова, конформизам, предрасуде, интересовања, природа и врсте интересовања, вредности, формирање вредности,
пропаганда, јавно мњење; фрустрације и конфликти: појам фрустрација и конфликата, врсте конфликата, реакције на фрустрације и
конфликте, позитивне последице фрустрације, реалистичко реаговање на фрустрације, одбрамбени механизми).
7. Личност (дефиниције личности; структура личности: организација особина, личност као систем црта, темперамент и црте темерамента,
карактер и црте карактера, способности као црте личности, телесне особине као фактори личности, свест о себи, приказивање личности,
психолошки профил, типови и типологија личности; динамика личности: узроци и извори људског понашања, категорије динамичких
диспозиција, воља и одлучивање; развој личности: развој и социјализација личности, социјализација, чиниоци социјализације, породица,

школа, вршњаци, друштвене организације, мас-медији, култура, друштвени систем, интеграција у друштвену заједницу, појединац као део
друштва, везаност за групе, лични и социјални идентитет, зрела личност).
8. Теорије личности (појам и важност и природа теорија личности, Фројдова психоаналитичка теорија личности, бихејвиористичка схватања
личности, Олпортова теорија црта, Фромова социјална теорија личности, хуманистичке теорије личности).
Литература:
Рот, Н., Радоњић, С.: Психологија (за II разред гимназије и II и III разред подручја рада економија, право и администрација), Завод за уџбенике
и наставна средства, Београд, 2006.

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм: МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

Р.бр.

Прва година
Назив предмета

Семестар

Број часова

1.

Економика Европске уније

I

3+3

2.

Пословни енглески језик

I

3+3

3.

Економика међународних интеграција

I

3+3

4.

Изборна корпа I (Изборни предмет I)

I

3+2

II
II
II
II

2+2
3+2
3+3
2+2

II

0+0+5
Укупно ЕСПБ: 60

5.
6.
7.
8.

9.

Управљање породичним пословањем
Конкурентност предузећа и привреде
Банкарско пословање
Инвестирање у хартије од вредности
Управљање финансијским ризицима
Изборна корпа II (Изборни предмет II)
Пословне стратегије
Пројектни менаџмент
Стручна пракса 1

Друга година
Назив предмета

Р.бр.

Семестар

Број часова

1.

Методологија истраживачког рада

III

2+2

2.

Менаџмент у спољној трговини

III

2+2

3.

Глобализација

III

4+4

4.

Изборна корпа III (Изборни предмет III)
Примена статистичких модела у пословању
Међународна пореска политика

III

3+3

Стручна пракса II
Међународно пословно финансирање
Изборна корпа IV (Изборни предмет IV)
Корпоративне финансије
Организационо понашање
Израда завршног мастер рада
Завршни мастер рад

IV
IV
IV

5.
6.
7.

8.
9.

0+0+5
3+3
3+3

IV
IV
Укупно ЕСПБ: 60

УПИС НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

КОЈИ СУ УСЛОВИ УПИСА?
Право уписа у I годину мастер струковних студија имају сва лица која су завршила основне струковне студије и лица која су завршила студије
по ранијем закону, а остварила су најмање 180 ЕСПБ бодова.
На мастер струковне студије могу се уписати студенти који су завршили Високу пословну школу струковних студија или другу сродну
високошколску установу из области друштвено-хуманистичких наука. О сродности високошколских установа одлучује Комисија за упис.
На мастер струковне студије могу се уписати и студенти који су завршили и несродне високошколске установе под условом да положе
квалификациони испит.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС?






диплома о завршеној високој школи и додатак дипломи (оверена фотокопија);
уверење о положеним испитима (за кандидате са других школа и факултета);
извод из матичне књиге рођених;
фотокопија важеће личне карте или другог документа из кога се може преузети ЈМБГ;
доказ о уплати накнаде трошкова припреме и организације квалификационог испита/пријаве на конкурс (оригинал уплатница), на жиро
рачун Школе.

НАЧИН РАНГИРАЊА
Редослед кандидата за упис на мастер струковне студије утврђује Комисија за упис.
Рангирање кандидата се врши на основу просечне оцене током претходних студија и броја месеци завршетка претходних студија.
Кандидати који су завршили несродне високошколске установе полажу квалификациони испит из предмета Међународна економија и Увод у
финансијско пословање. Резултат који кандидат може постићи на квалификационом испиту оцењује се од 0 до 20 бодова.

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ЗА КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ НА МАСТЕР СТУДИЈАМА
Збирку питања за припрему пријемног испита можете преузети на следећем линку: https://bit.ly/3GBl3BC
Сматра се да је кандидат положио квалификациони испит и тиме стекао право на рангирање ради уписа уколико је на квалификационом
испиту остварио више од 10 бодова.

КОЈА ЈЕ ПРОЦЕДУРА УПИСА?
Кандидати који стекну право на упис у Школу подносе:
 комплет за упис (бела фасцикла, индекс, образац ШВ-20) кандидати купују искључиво у Скриптарници Школе, приликом уписа;
 две фотографије формата 3.5 х 4.5;
 доказ о уплати школарине на жиро рачун Школе. Школарину је могуће платити у више рата. Висина школарине биће дефинисана након
доношења ценовника услуга за школску 2022/2023. годину.
 доказ о уплати накнаде за осигурање, студентски фонд и материјалне трошкове на жиро рачун Школе.

СТУДИРАЊЕ НА ДАЉИНУ
КАКО МОГУ ДА СЕ УПИШЕМ ДА СТУДИРАМ НА ОВАЈ НАЧИН?
Услови уписа су исти као и за класичне студије. Више о условима
можете пронаћи на следећем линку:
http://www.vps.ns.ac.rs/osnovne-strukovne-studije/
КАКО ПРАТИМ НАСТАВУ АКО СТУДИРАМ НА ДАЉИНУ?
Настава се одвија преко онлајн платформе Мооdle. Студенти који су
уписани на програм добијају свој лични налог преко којег приступају
платформи и предметима које слушају.
Професори постављају материјале на платформи у виду pdf, Word,
Power Point докумената, електронских књига, видео снимака,
тестова итд.
Студенти преко Мооdle платформе приступају материјалима,
решавају постављене задатке и онлајн тестове, шаљу семинарске
радове, коментаре итд.
Поред тога, професори могу да организују дискусије у реалном
времену путем форума или Chat опције, или да закажу видео
емитовање или сусрете путем платформи као што су Skype и Zoom.
КАКО СЕ ОЦЕЊУЈЕ СТУДЕНТ?
Студенти могу да прикупе максимално 100 бодова из сваког
предмета.
30–40 бодова се може остварити кроз предиспитне обавезе онлајн.
70–80 бодова се може остварити кроз завршни испит, који се
одржава у седишту школе.
Тачна расподела бодова је другачија за сваки предмет.

КАКО ПРИКУПЉАМ БОДОВЕ ИЗ ПРЕДИСПИТНИХ АКТИВНОСТИ?
На платформи се евидентира сваки приступ корисника. Већину својих предиспитних обавеза студенти испуњавају постављањем есеја,
семинарских радова, студија случаја или решавањем онлајн тестова које професор заказује и поставља на платформи. Такође, постоји опција
задавања рокова у којима је потребно доставити одређени задатак.
Студент ће радити 5 онлајн тестова преко платформе од којих сваки носи 2 бода и на тај начин ће остварити 10 бодова за активност. Остале
бодове студент прикупља кроз семинарске радове и тестове, као и полагањем једног или више коловкијума који се такође изводе онлајн.
Тачан начин остваривања бодова, формате и рокове одређује предметни наставник.
Професор може да утврди идентитет студента путем платформи Skype или Zoom за време провере знања.

КАКО СЕ РАДИ ИСПИТ?
Завршни испит се ради у седишту школе, не ради се онлајн. Предметни наставник одређује форму испита. Услов за излазак на испит је да је
студент остварио преко 50% предиспитних бодова.

ДА ЛИ ЈЕ ПРОГРАМ ИСТИ КАО КОД КЛАСИЧНИХ СТУДИЈА?
Да, програм је исти и добија се иста диплома као у случају класичних студија. Студирањем се остварује укупно 180 ЕСПБ бодова.

КАКО КОМУНИЦИРАМ СА ПРОФЕСОРИМА?
Путем електронске поште, форума и дискусија на платформи Мооdle. Такође, могуће је доћи на консултације са професором у седишту школе
или у центрима школе по договору са професором.

ШТА АКО ЖЕЛИМ ДА СЕ ПРЕБАЦИМ НА КЛАСИЧНЕ СТУДИЈЕ?
Сви студенти који су уписани на студије на даљину имају проходност за наставак студија на одговарајућем програму који се изводи на класичан
начин, и обрнуто.
ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА О СТУДИЈАМА НА ДАЉИНУ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАТИ У ПРАВИЛНИКУ НА СЛЕДЕЋЕМ ЛИНКУ: https://bit.ly/31U2bP7

ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА И САЈМОВИ ОБРАЗОВАЊА

Проведите пријатан дан са нама:
26. фебруара,
12. марта,
26. марта,
09. априла,
07. маја и
21. маја
Упознајте наше професоре, сараднике и колеге и
сазнајте из прве руке све што вас интересује.

Дани отворених врата ће се одржавати у складу са епидемиолошком ситуацијом онлајн или уживо. Детаљније информације биће
благовремено истакнуте на следећем линку: https://www.vps.ns.ac.rs/dani-otvorenih-vrata/
Уколико нисте у могућности да се појавите, сва питања можете постављати на Инстаграм и Фејсбук страници, где ћете у кратком року добити
одговор од наших администратора.

Висока пословна школа струковних студија сваке године се појављује на сајмовима образовања и сајмовима професионалне оријентације.
На штанду Школе дочекаће вас наши асистенти и дати вам све информације везане за могућности и предности студирања у Високој пословној
школи, студијске програме, услове уписа, пријемни испит и остала питања.

Сајам образовања у Врбасу

Међународни сајам образовања „Путокази“ у Новом 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"

СТУДЕНТИ МЕНТОРИ

Драги бруцоши,
Студенти ментори биће вам важна подршка на почетку студија. Поред професора и асистената, поделиће са вама своја искуства и пружити
корисне савете из другачијег угла. Можете очекивати помоћ и смернице у вези са следећим недоумицама:
 како се правилно пише мејл или семинарски рад
 када и на који начин се конкурише за студентски дом, које услове је потребно задовољити и која документација је потребна; како и где
извадити картицу за мензу
 коришћење услуга студентског дома здравља и обављања систематских прегледа
 упознавање са сајтом Школе – где наћи информације о распореду предавања и вежби, консултацијама, испитним роковима
 информацијe о начину прикупљања предиспитних поена, да ли су предавања обавезна, колико је важна активност студената и како да
на најефикаснији начин положите предмете
 коме треба да се обратите ако имате неку молбу, ако вам је потребна потврда о статусу студента, како се попуњавају пријаве за испит
 ваннаставне активности као што су семинари, конференције, посете сајмовима, волонтирање, као и додатна едукација и усавршавање
 коришћење студентског сервиса (електронски индекс) – како функционише, коме се обратити да би се отворио налог, како се реализује
пријава испита и овера семестра
 како се оверава семестар, како се реализују уплате на рачун, како стећи и сачувати буџет, како уписати редовну годину студија, која
литература је најадекватнија за спремање испита
 како да ускладите посао и школовање и како да превазиђете евентуалне проблеме уколико нисте завршили средње школе економског
усмерења
Охрабриће вас и инспирисати да идете даље и тежите остварењу својих циљева. Поделиће са вама своје искуство како не би правили
почетничке грешке.
Контакт податке можете пронаћи на следећем линку: http://www.vps.ns.ac.rs/studenti-mentori/

ДОБРО ДОШЛИ!
ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Владимира Перића Валтера 4, Нови 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

