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Ако сте прочитали прве редове,  
онда знате да је упућено Вама и нама, 

амбициозним, храбрим, креативним.... 
Свима који не трпе да усмере своју животну 

енергију на већ исканалисане начине.
 

Представљањем  првог   по реду  Часописа ,  који сведочи о 
способностима и вредностима нас самих. Учесници у изради имају 

задовољство да представе себе и допринесу угледу Школе. 
Не само то, већ када заврше школовање, гледајући часопис, сетиће се  колега, 

школе и младости. Зато позивамо све оне кои имају шта да кажу и покажу, 
то и учине у оквиру ваннаставних, волонтерских и сличних активности које се 

организују у школи. Школа је, наравно, најпре  ученичка и стога 
у сарадњи са својим учитељима можете допринети развоју своје школе.

 ЈЕР, ИСКУСТВО ЈЕ НАЈБОЉИ УЧИТЕЉ!!
 

Пред нама је ЧАСОПИС ,  који се профилира као животни, омладински и студентски магазин,
 којег читају све генерације . Пред нама је нови изазов. Побећи се не може.

 
              СРЕЋНО

„Нема лепшег задатка него што је 
омогућити неком развитак, помоћи 
човеку у његовој тежњи за успехом „
 
 Иво Андрић
( Знакови поред пута)
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Студенти  наше школе  Стефан Масал, МиладинТомић и  
Милан Јосиповић су учествовали  на међународној 
студентској конференцији Универзитета Свети Истван, 
факултет за машинство, Будимпешта, Мађарска, 23. 
новембра 2016. године,  где се њихов предмет рада 
односио на примену  информатике у агрокултури.
У изради рада су им  помогли професори мр Небојша 
Ивковић, др Видоје Миловановић и мр Слободан 
Петровић.
На молбу  о спонзорству за студијско путовање су 
позитивно одговорили предузећа Контрол Поинт и Зип 
Универ из Ужица.
Контрол Поинт нам је обезбедио 15000 динара, а Зип 
Универ 6000 динара.
Укупан фонд је износио 21000 динара.
Колега Csaba Farkas им  је помогао тако што је обезбедио 
бесплатан смештај  и храну у студентском дому при 
универзитету Свети Истван.
 А  студенти  су презентовали рад на енглеском под 
називом :
 “The usage of an Intelligent Wireless System in Function of 
Monitoring Soil Moisture, Air Temperature and Light Enviro-
ment parameters for the Purpose of Building DataBase as a 
Part of Control Unit Which Will Manage Irrigation system”
За  учешце на конференцији примили су плакете
“Предлажемо да их, у циљу одражања сарадње са 
мађарским  факултетом, позовемо на нашу конференцију 
идуће године.”, додају студенти који су на најбољи могући 
начин презентовали   нашу школу.

УЧЕШЋЕ НА РАДИОНИЦИ – ПРОМОЦИЈА 
ПРОЦЕСА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗДРАВЉА 

У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

У складу са својим стратешким 
опредељењима  и вредностима ЕУ, 
Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине и Министарство здравља 
Републике Србије,  представило је  5. 
децембра 2016. у Златиборском округу 
(Хотел "Златиборска ноћ", Бела Земља), 
процесе животне средине и здравља 
(Пармску Декларацију) у Републици 
Србији, поводом  конференције која ће се 
одржати у јуну 2017. године.

Србија је једна од 56 земаља чланица Евро 
региона Светске здравствене 
организације, потписница Декларације 5. 
Министарске Конференције о животној 
средини и здрављу, чиме је преузела 
обавезу транспоновања међународног 
документа у национално законодавство, и 
укључивање националних и  локалних 
институција и органа власти у процесс 
спровођења циљева који се тичу животне 
средина и здравља.
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ОДРЖАНА РАДИОНИЦА - ЕКОТУРИЗАМ У ДРВЕНГРАДУ

У циљу популаризације екотуризма у нашем крају, Висока пословно - техничка школа струковних студија у Ужицу и 
Парк природе “ Мокра Гора“. одржали су радионицу 9.12.2016. године на тему ЕКОТУРИЗАМ у етно селу „Дрвенград“, 
одмаралиште “Чаробни брег”. 
Заштита природе и развој туризма су две компатибилне и међузависне делатности које се морају стално подстицати. 
Концепт одрживог развоја се све више примењује у туризму, који из своје масовне фазе прелази у различите 
селективне и алтернативне облике.Квалитет живота и свестрана заштита животне средине постају предуслов за 
изналажење политике која не угрожава садашњост, али и не доводи у питање могућности и перспективе будућих 
генерација. Развој туризма  заснован на неодговорном коришћењу ресурса не може да траје и угрожава капацитет 
сваког простора. Истраживање односа туризам – животна средина веома су значајна и придаје им се посебна пажња 
од момента уочавања позитивних и негативних последица туристичког развоја по дестинацију. Резултати тих 
проучавања су кулминирали задњих година са учесталом појавом аранжмана екотуризма и све већим инсистирањем 
на одрживом развоју туризма. У вези са тим одржана су предавања на следеће теме:
1.  Љиљана Трумбуловић: Екотуризам и утицај туризма на животну средину
2. Милена Томић: Еколошки утицаји туризма на животну средину
3. Радомир Стојановић: Предузетништво у сеоском туризму
4. Дејан  Миливојевић: Традиционално грађење у Србији као постицај за савремену здраву архитектуру и 
испитивање реализације енергетски самоодрживе куће 
5. Мирослава Јордовић-Павловић: Енергетика и заштита животне средине
6. Драгомир Аћимовић: Примена топлотних пумпи и соларних система у побољшању енергетске ефикасности 
објекта
Након одржаних предавања уследила је дискусија. Радионици је присуствовало и 30 студената ВПТШ Ужице са 
студијских програма, туризам, грађевинско инжењерство и инжењерство заштите животне средине. Након одржане 
радионице, учесници су уживали у здравој и очуваној средини. Домаћини су организовали обилазак етно села 
„Дрвенград“ и пројекцију филма Емира Кустурице “Мој живот”. 

 - Семинару „Јачање капацитета студентских представника“, које је одржано на Златибору , 
присуствовало је  наших 13 колега,  чланова  Парламента.  Представници Министарства просвете и 
науке и Министарства омладине и спорта били су гости овог скупа. Учешћем  на предавањима  
обогатили смо знање из области писања и аплицирања пројеката, као и упознавањем Закона о 
високом образовању.
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Ужички студенти у посети регионалном ХДТВ студију на 
ВИШЕР-у у Београду, ради стручног усавршавања са 

студијског програма Информационе технологије - модул 
Мултимедија и дигитална телевизија.

У оквиру стручног усавршавања студената ВПТШ 
Радуловић Радивоје, Јовичић Алекса, Симић Милица, 
Дробњаковић Данка су у периоду од 03.02. - 05.02.2017. 
године, учествовали у следећим активностима: :
 - Упознавање са предавачима и обилазак школских 
лабораторија;
- Припрема аудио и видео технике за снимање као и 
упознавање са опремом у контролној соби (мониторинг);
- Повезивање и тестирање рада аудио и видео опреме, за 
снимање музичких група у студију, са контролном собом; 
као и припрема сценографије
- Упознавање са радом технике у репортажним колима, 
која служе за снимање и емитовање емисија на радио и 
телевизијским станицама путем емисионе технике која 
шаљу сигнал у етар преко базних станица;
-Праћење реализације снимања музичке емисије из 
контролне собе у којој су наступала четири бенда.

Студенти су  након практичних  радова ушли у свет медија 
и  телевизије, која захтева  знање и искуство.

Били смо учесници панел- дискусије“Жене, мир, 
будућност. А, шта ти мислиш“ у Градској кући 10. априла 
ове године. Аутор овог пројекта је Наташа  Милојевић,  а 
говориле су  и представнице и представници Војске 
Србије, новинари и политиколози.
Ово је део програма  који се бави унапређењем положаја 
жена у  Сектору одбране и безбедности, као  и 
превазилажење конзервативних односа према женама у 
униформама. 
Увод у дебату била је пројекција документарног филма 
под називом „А шта ти мислиш“.
Похвалићемо се и активним учешћем у дискусији, 
коментарима ,  питањима, на које смо добили адекватне 
одговоре, а чули смо и мишљења  осталих учесника.
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Издвојили смо једно од занимљивих предавања у нашој Школи 
одржано 11.04.2017. на тему „ПР производа и услуга, 

комуникације и трендови“. Предавање је одржао мр Дејан 
Веселинов,  еминентни  стручњак с дугогодишњим искуством 

из области Пословног комуницирања, Односа са јавношћу, 
Дигиталних комуникација и реализације медијских наступа. 
Као будући менаџери , схватили смо  колико овакве вештине  
могу да нам помогну  да изградимо поверење компаније, да 

водимо рачуна о њеном имиџу, као и да су ПР менаџери и   
односи са јавностима постали једно од занимања у експанзији.

ПОСЕТА ЗАВОДУ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Студенти  IV семестра Инжењерства заштите животне средине 
са проф. др Снежаном Аксентијевић, посетили су Завод за 

заштиту природе Србије, у априлу ове године. 
Завод за заштиту природе Србије је стручна установа која 

обавља делатност заштите и унапређења природне баштине 
Србије, основана 30. априла 1948. године као Завод за заштиту 

и научно проучавање природних реткости НР Србије. Рад 
Завода организован је у оквиру три сектора: Сектор за заштиту 
природе, Сектор за истраживачко-развојну делатност и Сектор 

за правне, финансијске и опште послове. Разноврсност 
послова које обавља Завод прати мултидисциплинарност 
стручног тима Завода. Од 83 запослена, 56 је са високом 

стручном спремом. Поред теренских истраживања, пројеката 
заштите биодиверзитета и геодиверзитета, и других послова 
на заштити природе, Завод води јединствени Информациони 
систем за заштиту природе. Регистар заштићених природних 
добара, сакупља богату стручну литературну грађу у оквиру 

библиотеке отворене за јавност, издаје часопис „Заштита 
природе“ и друга штампана и електронска издања, организује 

образовне програме, промотивне манифестације.
Мр Верица Стојановић одржала је предавање и упознала их са 

системом заштите природе, карактеристикама и значајем 
наше природне баштине.  Показала методе и акције  заштите 

ретких и угрожених врста током обиласка изложбене поставке 
„Заштита природе“ у просторијама Завода. 

Завод за заштиту природе Србије поклонио је ВПТШ 4 књиге.

 Професори Школе др Ивана Ћировић, 
др Дамњан Радосављевић и мр 
Драгомир Аћимовић активно су 

учествовали у организацији и раду 
Округлог стола на тему „Енергетска 

ефикасност у зградарству и 
обновљивим изворима „ а све у циљу 

унапређења знања из области  
енергетске ефикасности, о њеном 
значају и улози у термотехничким 
инсталацијама, као и техничким 

достигнућима из области регулације и 
процеса сагоревања биомасе.
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ПРИСУСТВОВАЛИ СМО СЕМИНАРУ WEBIZ 
ЕДУКАЦИЈА

WEBIZ едукација је концепт едукативних догађаја о 
пословној примени интернета. Програм едукације  је 
посвећен иновацијама у дигиталном маркетингу и на 

друштвеним мрежама. Одржана су  предавања о content 
marketingu, email marketingu, креирању видео садржаја за 

друштвене мреже, тренутном правцу дигиталног 
маркетинга,  chatbotovima, коришћењу друштвених мрежа у 

туризму, брендирању туристичких производа и услуга и 
многим другим актуелним темама. Свако предавање 

садржи низ практичних примера, савета и информација. 
Неки од предавача били су: Владимир Зарић (Head of 

Digital@Publicis One), Иван Минић (интернет предузетник), 
Иван Билди (интернет маркетинг консултант), Горан 

Мирковић (Digital Marketing Specialist@FourDots), Светозар 
Крунић (Head of User Acquisition@Active Collab) и други.

WEBIZ едукација на Златибору одржана је  ове године од 16. 
до 18. јуна у хотелу Палисад. Студенти Високе пословне 

школе имали су привилегију да добију 20 бесплатних 
котизација за учешће на предавањима и догађајима 

овогодишњег скупа. Међу одабраним студентима било је 
студената са одсека Информатика, Туризам, Менаџмент и 
Грађевина. У сопстевеној организацији студенти су дошли 
на Златибор. Пратили су предавања у две одвојене сале и 

по свом нахођењу  могли да изаберу најзанимљивије. 
        Повратне информације од студената иницирају 

закључак да су предавања на WEBIZ едукацији била врло 
корисна за њих, да су се информисали о многим новинама 

везаним за примену Интернета у реалним пословним 
условима и доживели позитивну атмосферу стручне 

дискусије.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА  ЗА  БУДУЋЕ БРУЦОШЕ

У периоду од 01. априла до 24. јуна 2017. године, 
реализована је припремна настава за кандидате који 

намеравају да студирају на Високој пословно-техничкој 
школи струковних студија у Ужицу. Обухваћено је шест 
наставних предмета: енглески језик, руски језик, општа 

информисаност, математика, биологија и цртање, а настава 
је реализована у 66 наставних часова. Према плану и 
програму обухваћене су све области из којих ће бити 

дефинисана питања на пријемном испиту, тако да се стиче 
општи утисак о извесно добром резултату кандидата на 

тесту који ће се наћи пред њима. Уосталом, то су потврдили 
и резултати пробних радова који су из неколико области 

реализовани током завршних часова припреме.

Као координатор тима, испред својих колега и у своје име, 
на крају могу рећи да смо у потпуности задовољни оним 

што смо урадили у претходних пар месеци.

Координатор Тима за реализацију
припремне наставе

Владимир Павловић



ЕДУКАЦИЈЕ, СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИЈЕ

                       ВПТШ  ПРИПАДНИЦА ЦЕЕПУС  МРЕЖЕ

                               РАЗМЕНА  ИСКУСТВА

Током школске 2016/17  Факултет здравствених наука 
Универзитета у Љубљани и координатор ЦЕЕПУС мреже – 
Настава и истраживање у области хемије, животне средине и 
токсикологије, организовао је за студенте Летњу школу ,под 
називом“Опасне материје.“

Високу пословно-техничку школу из Ужица , у Љубљани су 
предтавили студенти треће године основних студија студијског 
програма Инжењерство заштите животне средине  Јелица 
Лековић, Сабрина Генџић и Катарина Ракић.
Летља школа имала је за циљ да пружи студентима могућност да  
комбинују своје студије и истраживања под менторством  
међународног тима  стручњака . Предавања су држали 
професори из Словеније, Русије, Србије, Шкотске, Шпаније, 
Албаније и Турске.

Слободно време  студенти  су провели  у обиласку града и  
упознавању његових знаменитости., као и једну од познатијих 
пивница Унион.

Поред  предавања и вежби, један од циљева је упознавање са 
колегама других високошколских институција и размена 
искуства. Било је задовољство упознати и остати у контакту са 
колегама из Љубљане, Загреба, Тиране, Варшаве, Београда. 
Сарајева и Софије.



ТАКМИЧЕЊА, НАГРАДЕ

МИЛЕНА ТОМИЋ НАЈБОЉА НА  СА ФЕСТИВАЛУ  СТУДЕНТСКИХ 
РАДОВА У ВАЉЕВУ

Дана 26. маја текуће године на Високој пословној школи струковних 
студија, ВИПОС у Ваљеву одржан је XIV фестивал студентских 
радова.
                                                                                                                                                                                  
Као гост фестивала учествовала је и ВПТШ Ужице. Студенти су 
представили своје радове у такмичарском и у ревијалном делу.
У првој категорији, у којој се такмичило 10 стручних радова, жири је 
за најбољи прогласио рад под називом „Компостирање“, чији је 
аутор Милена Томић, студенткиња Високе пословно-техничке 
школе Ужице. Ментор  рада је проф. др Љиљана Трумбуловић. У 
категорији Информатика, у конкуренцији пет радова,  жири је за 
најбољи рад прогласио рад  „Систем за израду фискалне касе на 
примеру кафића“, студенткиње ВИПОС-а Александре Павловић.
Овогодишњи ВИПОС-ов Фестивал традиционално је почео 
отварањем изложбе хобија и уметничког стваралаштва студената, 
на којем је свој рад представила  и Љубица Тасић,студент ВПТШ, 
Ужице.
У такмичарском делу, жири је  оцењивао радове према неколико 
критеријума: квалитет, актуелност, практичност односно 
применљивост рада, начин излагања и квалитет презентације. 
Победнице у обе такмичарске категорије, Милена Томић из Ужица и 
Александра Павловић из Ваљева, награђене су са по 10.000 динара, 
док су сви остали учесници Фестивала, како у такмичарском тако и 
у делу хобија, награђени књигама и поклонима пријатеља и 
донатора Фестивала.
Током Фестивала, одржана су и два занимљива предавања, на 
којима су представници СтартИт-а представили свој центар  у 
Ваљеву, док су представници „Цратер студија“ из Београда 
представили визуелне ефекте као професију будућности.
 За све учеснике је организована  посета Модерној галерији и 
упознавање са фантастичном изложбом дела оснивача галерије, 
академика Љубе Поповића.



ТАКМИЧЕЊА, НАГРАДЕ

УЧЕШЋЕМ   НА КОНКУРСУ  „ НАЈБОЉА ПРОЈЕКТНА ИДЕЈА ЗА 
РЕГИОНАЛНИ   РАЗВОЈ “  -    СВРСТАЛИ  СМО  СЕ МЕЂУ НАЈБОЉЕ

Развојна агенција Србије (РАС) расписала је  Конкурс за избор 
најбољих пројектних идеја, крајем децембра прошле године који је 
за циљ имао представљање инвестиционог пројекта у Републици 
Србији. На конкурс је пристигло 69 радова студената и професора, а 
седам најбољих добило је признања и новчане награде. Циљ је био 
представити инвестициони пројекат у једном региону, или делу 
региона у Србији, који пружа могућност привредног развоја.

Право учешћа на конкурс су имали пројектни тимови 
акредитованих високошколских установа, а тимове чинили  
професор у улози ментора и студенти те установе. 

Тим ВПТШ Ужице, су представљали студенти треће године 
студијског програма Инжењерство заштите животне средине,  
Милена Томић, Ивана Радмиловић, Даринка Јоксимовић са 
професором  ментором др Љиљаном Трумбуловић. Пројектна идеја 
нашег тима била је - ”Искоришћење депонијског гаса за 
производњу електричне енергије у Регионалном центру за 
управљање отпадом Дубоко”.

Конкурс је  имао за циљ да покрене младе да размишљају о развоју 
свог региона и да их охрабри да покажу своју креативност и 
иновативност и дају свој допринос регионалној препознатљивости.

У Српској академији наука и уметности (САНУ) додељене су награде 
победницима конкурса. у јулу ове године.
Наша школа, освојила је награду од  400.000 динара у категорији -  
Решење за најбољи утицај на животну средину.  



ПУТОВАЊА, ДРУЖЕЊА

ВИШИЈАДА - 2017

Сусрет студената високих школа  Србије 
„Вишијада“ одржан је  у Несебару у Бугарској од 14- 
18 маја ове године. Боравак наших 12 студената,  по 
двоје са  шест студијских програма финансирала је 
Школа.

Студенти су представили шест стручних радова, 
које је одабрала комисија организатора..Додела 
медаља и лепо дружење са колегама  су обележили 
и овај сусрет.

У спортском такмичењу смо освојили  по једно 
злато  и сребро. Колегиница Кристина Радичевић , 
са студијског програма  туризам освојила је две 
сребрне медаље  на турниру у шаху, а  у квизу 
знања колега Никола Солдатовић је показао  
изузетно знање и фасцинирао присутне.

ЕКСКУРЗИЈА НОВИ САД

Лепа дружења се никада не заборављају. Са нашим 
професорима, били смо на стручној екскурзији 20.06.2017. 
године.  То  су нам омиљене  ваннаставне активности, а  
ипак уско повезане са школовањем. Упознали смо 
знаменитости града Ваљева, Сремске Митровице, 
Сремских Карловаца, Бечеја, Новог Сада. Обишли дворац 
Дунђерских, Фрушкогорске манастире и Ризницу 
Патријаршије. Једном речју- лепу Војводину.

АПСОЛВЕНТСКО ВЕЧЕ 2017

Када резимирамо школовање, схватимо да живот нису 
дани који су прошли, већ они које памтимо. Смех и радост 
као два најлепша искуства, јер лична срећа је немогућа без 
среће других.  Вера у радост, боље сутра, наду да се што 
пре запослимо, знање као моћ, чине жибот лепшим.

Ово је био дан за памћење!!!!! Наша АПСОЛВЕНТСКА НОЋ !!!!



 Неколико  студената Школе  укључило и  се у акцију добровољног давања крви  у клубу Учитељског факултета. Са 
представницима  Друштва давоца крви договорил смо  исту активност у просторијама наше школе у априлу месецу, у 
оквиру обележавања Дана студената.

Истог дана  Школа се промовисала на Караокама, организованим у Градском културном центру, поводом 
обележавања јубилеја 45 година постојања и рада Радио Ужица. Школа је  уз одређену финансијску подршку била 
пријатељ Караока. Богдан Џекић, студент прве године, одсек информационе технологије,је освојио треће место. А, 
организатори су, за узврат преко видео-бима рекламирали школу и  наше студијске програме. 

Пред новогодишње празнике  посетили смо децу која  се налазе  на  лечењу на Дечјем одељењу ужичке болнице.Том 
приликом организовали смо представу и  доделили пакетиће малишанима. У сусрет нам је изашла и глумица Тања 
Јовановић, првакиња ужичког Народног позоришта, која је са својим полазницима Школе глуме припремила 
представу, без било какве новчане надокнаде. За ту прилику, Школа је издвојила средства за 30 пакетића. Деца су 
уживала у представи, а и обрадовала се пакетићима. У знак захвалности, направили су  и поклонили нам прелепе 
празничне  честитке.

Још једна хуманитарна акција  , у којој су студенти школе организовали хуманитарно вече   за Деспота- дете лептир из 
Бајине Баште . Двојица наших колега, ди-џеј  Александар Костић, студент друге године менаџмента и ди-џеј  Стефан 
Камберовић, студент друге године студијског програма информационе технологије ,били су задужени за музику. Од 
Градског културног центра  добили смо простор за организацију и од њих  позајмили кутију за прилоге, која је 
постављена у просторијама школе. У исто втеме су и они у свом клубу држали другу кутију за прилог.  У акцији је 
прикупљено 46.830 динара, а  износ је исти дан уплаћен на рачун породице Лазић.

ТО СМО МИ У АКЦИЈИ!!!!!!
ВЕРУЈЕМО У ЧОВЕКА И ЊЕГОВУ ХУМАНОСТ

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ



ПОТПИСАН СПОРАЗУМ О САРАДЊИ 

Споразум о сарадњи између Скупштине града Ужица, Парламената 
високошколских установа и Парламената средњих школа града Ужица):
1. Скупштине града Ужица (коју представља председник Скупштине 
Бранислав Митровић)
2. Студентског парламента Високе пословно-техничке школе 
струковних студија у Ужицу (кога представља председник Маријана Костић)

 Имајући у виду одредбе Европске повеље о партиципацији младих у 
локалном и регионалном животу, одредбе Закона о младима, као и Акциони 
план за младе града Ужица,
У жељи да што спремније дочекамо будућности  која би била што ближа 
нашим жељама и идеалима, сматрамо да је потребно да се успостави 
институционална сарадња Скупштине града Ужица и Парламената ужичких 
високошколских установа и средњих школа,
Потписници су се споразумели о циљевима, областима и облицима сарадње 
на следећи начин:
Овим Споразумом успоставља се основ за трајну и континуирану сарадњу 
страна потписница, са циљем:
- Промоције вредности које треба да буду мера свих наших корака ка 
будућности а посебно породичних вредности, знања, хуманости, 
истинољубља, доброте, морала, патриотизма, волонтеризма, истине, вере, 
љубави, праштања, поштења, одговорности, мирољубивости, солидарности;
- Афирмације врлина и врхунског квалитета у свим сегментима 
живота без којих нема здравог и стабилног друштва;
- Друштвеног оснаживања младих и подстицања да активно учествују 
у друштвеним токовима.
Стране потписнице ће развијати међусобну сарадњу у свим областима за 
које заједнички утврде да су од интереса за младе града Ужица, а у циљу 
реализовања сарадње, образују ужичку академску парламентарну Унију .

ДОГАЂАЈИ

Регионална привредна комора Ужице и Висока 
пословно-техничка школа струковних студија из 

Ужица организовали  у 11.10.2016.године у Великој 
сали Регионалне привредне коморе у Ужицу

ОКРУГЛИ СТО
на тему

” Усклађивање студијских програма са потребама 
привреде Златиборског округа”

Модератори:
1. Раде Љобојевић, Председник Регионалне 

привредне коморе Ужице
2. Ивана Ћировић, Директор Високе 

пословно-техничке школе струковних студија из 
Ужица

Уводним  излагањем  се осврнуло на кадровске 
потребе привреде Златиборског округа  и

приказ постојећих студијских програма у Високој 
пословно-техничкој школи у Ужицу 

Својим активним  учешћем доприносимо  да се 
високо школство што више прилагоди стварним 

потребама привреде Србије.



НОВИ СТУДЕНТСКИ КЛУБ

НАШ ОМИЉЕНИ КУТАК

Данима смо вредно радили… Са задовољством уређивали, 
опремали, исликавали. Ово је право место за наша дружења, 
састанке, ваншколске активности, културне манифестације и 
хуманитарне акције....



РЕЗУЛТАТИ, НАЈБОЉИ МЕЂУ НАЈБОЉИМА

 НАЈБОЉИ СТУДЕНТИ  ШКОЛСКЕ 2016/2017. године ,  прве  и друге  године  основних 
студија, дипломирани  студенти и  дипломирани студенти специјалистичких студија

ПРВА ГОДИНА  ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:
1. Узуновић Стефан,  Машинство                              8,20
2. Ћитић Марко, Инжењерство  заш. жив. средине      7,90
3. Ћурдић Милица, Градјевинско инжењерство        7,82
4. Миливојевић Милан,Информационе технолигије     9,70
5. Митев Јована, Туризам                                9,44
6. Алексић Новка, Tуризам        9,44
7. Кулоглија Мериса, Менаџмент                      9,10
8. Деленџић Маида, Рачуноводство и ревизија      9,00

ДРУГА ГОДИНА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:
        1.  Перишић Жарко, Машинство                              9,90
         2. Васић Предраг ,Инжењерство заш.жив.средине    8,89
         3. Пујовић Александар, Градјев. инжењерство     9,70
         4. Томић Миладин, Информационе  технологије      9,73
         5. Мољковић Ђорђе, Информационе  технологије   9,73
         5. Гороњић Милица, Туризам                               9,33
         6. Костић Маријана,  Менаџмент                     9,78
         7. Алексић Биљана, Рачуноводство и ревизија         9,67

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ:
1. Зећевић Марко, Машинство                                           8,63
2. Генџић Сабрина, Инжењ.  зашт.жив. средине                     9,29
3. Катанић Немања, Градјев. инжењерство                   7,88
4. Голубовић  Ана, Информационе технологије                  9,28
5. Јанковић Ана, Туризам                                        9,78
6. Новаковић Марија, Менаџмент                                  9,14
7.Тасић Љубица, Рачуноводство и ревизија                      9,41

ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА:
1. Миливојевић Петар,   Машинство                                     9,75
2. Тошић Драгана, Градјевинско инжењерство                   9,67
3. Раковић Немања,   Информационе технолигије              9,25
4. Милић Ивана, Туризам                                          9,89
5. Петронијевић Весна, Менаџмент                               9,25
6. Кремић Ана, Инженерство .зашт. жив. средине              10,00

Генџић Сабрина је  најбољи дипломирани студент  ПОЉА ТЕХНИЧКО- ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА , са просечном 
оценом 9,29.
Јанковић Ана је најбољи дипломирани студент  ПОЉА  ДРУШТВЕНО- ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА, са просечном 
оценом 9,78.

Студенти који су школској 2016/2017. години постигли изузетне резултате у савладавању наставних садржаја и 
предиспитних обавеза награђени су новчаном наградом  у износу од 5.000,00 динара.



БИВШИ СТУДЕНТИ О НАМА

Јелена Остојић 
(Рачуноводство и ревизија)

На Високо пословно-техничкој  школи у Ужицу сам дипломирала  2016. године. 
Након два месеца пружена ми је шанса, да кроз програм стручне праксе, 
усавршим стечено знање на послу који тренутно радим, управо из области 
рачуноводства и финансија.
Знање које сам стекла , искористила сам на најбољи могући  начин и искрено 
препоручујем нашу сколу свим будућим студентима који имају жеље и амбиције 
за оваквим позивом.

Савремени начин пословања захтева промену традиционалног приступа како у 
евидентирању пословних промена тако и у руковођењу предузећем. Сврха 
програма Рачуноводство и ревизија  је оспособљавање будућих стручњака за 
евидентирање и контролу сложених пословних трансакција и упознавање са 
кључним финансијским показатељима на бази којих се доносе пословне одлуке.

Из тог разлога  пружа теоријска знања и практичну примену најмодернијих 
достигнућа из области рачуноводства и ревизије. На овом модулу студенти ће 
бити у прилици да стекну знања и професионалну оспособљеност како би 
постали овлашћени ревизори као и овлашћени интерни ревизори .
Исправно евидентирање пословних трансакција, састављање реалних 
финансијских извештаја, анализа пословања, откривање грешака и злоупотреба 
у рачуноводству су области које се проучавају на предметима овог студијског 
програма.

 Упис на овај смер ће омогућити студентима да провере стечено знање у току 
студирања и  на практичној настави..



БИВШИ СТУДЕНТИ О НАМА

Душан Гавриловић
(Инжењерство заштите животне средине)

Високо пословно-техничку школу струковних студија уписао сам 2007. године са 
жељом да се ближе упознам са облашћу која ме је занимала и привлачила моју 
пажњу дужи низ година. Током три године студија стекао сам свеобухватно 
знање из области заштите и унапређења животне средине. 

Након завршених основних студија 2010. године, у мају 2011. године изабран сам 
за члана општинског Већа општине Чајетина на сталном раду из области заштите 
животне средине, а од 2013. године радим као стручни сарадник за предметну 
областу општинској управи општине Чајетина.

Током 2011. године, акредитацијом специјалистичких студија, отворила се 
прилика да се постојеће знање надогради и заокружи. Овде морам истаћи да су 
специјалистичке струдије конкретан и квалитетан искорак у даљем школовању. 
Не ради се само о знању и искуству које ће стећи или надоградити, већ и о 
степену стручне спреме и који је потребан за рад у органима локалне 
самоуправе.

Након више од шест година рада као стручно лице, могу слободно рећи да је 
одлука да упишем студијски програм Инжењерство заштите животне средине 
била пун погодак и обликовала ме првенствено као човека, а и као стручњака. 
Морам нагласити да је, поред колега који имају знање и звање стечено на другим 
факултетима широм Србије, један свршени студент ВПТШ председник Зеленог 
савета општине Чајетина већ 7. годину, члан Окружног предметног одбора, члан 
многих Пројектних тимова и још много тога. 

На крају, поручио бих, свим садашњим и будућим студентима да нису и неће 
погрешити ако упишу ВПТШ. Оно што ће им ова школа пружити једнако је знању 
и искуству које би добили на било ком другом факултету у Србији. Област 
заштите животне средине и безбедности и здравља на раду издвајам као 
посебно перспективну и тражену област. 



БИВШИ СТУДЕНТИ О НАМА

Катарина Цицварић
         (Туризам)

Високо пословно-техничку школу струковних студија уписао сам 2007. године. Због 
близине туристичког места Златибор определила сам се да упишем …тада Вишу 
пословно техничку школу струковних студија  у Ужицу , Одсек за  туризам. Припадам 
генерацији која је прва уписала овај одсек.  На мом примеру се може научити да никада 
није касно да се улаже у образовање , с обзиром да сам школу уписала у 30-тим 
годинама и да ми се  улагање у образовање конкретно исплатило, јер сам недуго после 
дипломирања почела да радим у хотелу Палисад на Златибору.

Сва стечена теоријска знања из школе свакодневно користим у свом раду, наравно 
обогаћена праксом коју сам стицала од ситуације до ситуације  на свом радном месту. 
Постављење циљева, финансијске анализе, маркетинг алатке, пословна комуникације  
…значајно су ми помогли да уђем у срж хотелијерства. Сваки нови договорени посао, 
семинар или конгрес, је као мини пројекат и стручан приступ организацији , умногоме 
олакшава мој посао и доноси успех. Хоћу да кажем да сва теоријска знања које сам 
понела из школе успевам да применим у пракси.

Увек волим да кажем да ми је драго да сам била студент , на моје задовољство сада већ 
Високе пословно техничке школе . Да сам захваљући дипломи ове школе добила посао 
који сам заволела и који ми доноси много нових искустава . Као студент  ове школе , а на 
позицији на којој сам, у могућности сам да студентима моје школе омогућим да кроз 
праксу у хотелу Палисад осете шта представља рад у једном великом хотелу. Као 
волонтери  током  наших и међнародних конгреса из првих редова осете динамику и 
различитост хотелског посла.

Свим својим будућим колегама поручила бих да  стално улажу у себе, да се усавршавају 
у вештинама које им најбоље одговарају, да увек дају најбоље од себе и тај труд ће их 
издвојити од других и одговорно тврдим ИСПЛАТИЋЕ им се.  Чекам Вас на Златибору!

С поштовањем ,

Катарина Цицварић



БИВШИ СТУДЕНТИ О НАМА

   Петар Благојевић
         (Менаџмент)

Себе сматрам локал патриотом и посебно ми је задовољство да сам високо образовање 
стекао у свом граду. Мој позитиван први утисак о Високој пословно техничкој школи 
показао се као исправан. Од првог часа било ми је јасно да је школа добро 
организована, са добрим студијским програмима и професорима који знају како да 
пренесу знање.. Професори су посвећени студентима, спремни на конструктивну 
дискусију и спремни да подстакну на размишљање. 

Студирање на ВПТШ нуди широку лепезу знања која лако могу бити употребљена у 
пракси. Много тога наученог и велики број савета професора памтићу увек, а у мом 
досадашњем професионалном искуству лако се може закључити да су ми савладана 
знања и вештине користили у послу. Проучавање маркетинга помогло ми је да боље 
сагледам и применим различите методе у обављању посла у фудбалском клубу 
„Слобода“ на месту менаџера за односе са јавношћу. Стечена знања из организације 
рада помогла су ми да обављам своје дужности радећи у кабинету градоначелника 
Ужица. Усвојени принципи доброг управљања којима нас учи менаџмент као и 
предузетнички дух и данас ми помажу да обављам изузетно одговоран и захтеван 
посао члана Градског већа града Ужица. На предлог Студентског парламента био сам 
члан Савета школе учећи на тај начин и о управљању установом високог образовања 
што се показало као драгоцено за област којомсе данас бавим.. Истовремено 
студирајући и радећи повезивао сам теорију и праксу стварајући прво завршни, а 
касније и специјалистички рад из области везане за посао који обављам.

Будућим студентима желим да поручим да је ВПТШ право место за стицање знања и 
вештина потребних за успешнну професионалну каријеру и да нагласим да ће им школа 
помоћи много, али да од њих зависи да ли ће та знања и вештине стећи и да ли ће их 
употребити на прави начин.

Петар Благојевић



СТУДЕНТСКИ
ЧАСОПИС
БРОЈ 1
децембар 2017

Позив на сарадњу
Покрећући СТУДЕНТСКИ ЧАСОПИС , желимо да његове странице 

отворимо свима , чије је знање и размишљање везано за студенте и младе 
у најширем смислу те речи.  Позивамо студенте наше школе на сарадњу, 

студенте- новинаре и фото-репортере, од којих очекујемо 
приче и фотографије о нашој стварности. Стало нам је до Ваших идеја!

Унапред хвала на сарадњи.

Редакција СТУДЕНТСКОГ ЧАСОПИСА
Пријатељски поздрав
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