
СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ –ШАНСА 
ЗА ЗАППСЛЕОЕ 

 
 
 
 
 
 



АКАДЕМСКЕ И СТРУКПВНЕ СТУДИЈЕ / 
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ФАКУЛТЕТА И 

ВИСПКИХ ШКПЛА 
• Циљ академских студија јесте псппспбљаваое студената за развпј и 

примену научних, стручних и уметничких дпстигнућа, и реализују се 
на универзитетима. Струкпвним студијама је циљ да студенте 
псппспбе за примеоена знаоа и вештине, и извпде се у 
некадашоим вишим шкплама, сада – виспким. 
 

• Студенти са виспких шкпла се ппремају знаоима и вештинама на тај 
начин да штп пре уђу на тржиште рада и ппчну да раде у некпј 
кпнкретнпј пбласти. 
 
 

•  Струкпвне студије никакп не треба сврставати исппд академских, из 
прпстпг разлпга штп су тп два паралелна система студираоа, и нису 
хијерархијски ппдређени. 
 



Заштп студирати на Виспкпј шкпли струкпвних студија за пбразпваое 
васпитача и тренера у Субптици? 
 

• Затп штп нудимп пбуку за занимаоа кпја имају једну пд кључних улпга 
у ствараоу бпљег друштва! Mпжемп радити нештп дпбрп за друштвп 
и истпвременп дппринпсити  бпљпј екпнпмскпј ситуацији. 
 

• Затп штп имате прилику да учите пд стручоака кпји се кпнстантнп 
развијају и раде на себи ! 
 

• Затп  штп Виспка шкпла струкпвних студија за пбразпваое васпитача и 
тренера у Субптици прати трендпве и ппдстиче студенте на 
иницијативу, креативнпст, акцију и пдгпвпрнпст ! 
 

• Затп штп смп у прпцесу сталнпг псавремеоиваоа студијских прпграма 
и наставнпг прпцеса и активнпг укључиваоа у размену знаоа и 
израду и реализацију прпјеката на свим нивпима! 

 
 



Наша Шкпла ппдтиче креативнпст! 

• Стваралаштвп или креативнпст је сппспбнпст ствараоа нечег нпвпг вештинпм 
маште, билп да је реч п нпвпм решеоу некпг прпблема, нпвпм метпду или 
направи, или нпвпм уметничкпм предмету или фпрми. Пвај термин пбичнп се 
пднпси на бпгатствп идеја и пригиналнпст размишљаоа, али и практичнпст 
рада 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%98%D0%B0


Бизнису је пптребна креативнпст, а 
креативнпсти бизнис 

• Студенти кпји дпбијају најбпље пцене пд 
пснпвне шкпле, прекп средое и на 
факултету, ппчну верпвати да им, збпг 
оихпвпг академскпг успеха, свет дугује да 
буду збринути и да ће аутпматски бити 
успешни у будућнпсти. Мислим да их чека 
велики шпк, дпк су студенти кпји немају 
најбпље реалнији у вези са тим какп се 
нпсити са живптпм,  јер збпг тпга штп 
не мпгу дпбити најбпљу пцену, траже 
други начин да успу, да упркпс тпме 
ппстигну нештп у живпту. Такп да збпг 
тпга најбпљи студенти нису увек најбпљи 
уппсленици и мислим да се тп ппклапа са 
ставпм Гугла. (Давид Париш, 
међунарпднп признати гпвпрник, 
кпнсултант, тренер и аутпр коига п 
креативнпсти и бизнису) 
 



ПСНПВНЕ СТУДИЈЕ 
 

• СТРУКПВНИ ВАСПИТАЧ деце предшкплскпг 
узраста 

 

• СТРУКПВНИ ТРЕНЕР  (за изабрани сппрт) 

 

• СТРУКПВНИ НУТРИЦИПНИСТА ДИЈЕТЕТИЧАР 

 

• СТРУКПВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА 

 

 

 



СТРУКПВНИ ВАСПИТАЧ деце 
предшкплскпг узраста 

 
Где мпже да ради? 

 
• У предшкплскпј устанпви 

(јаслице и старија група 3-7 
гпдина), 

• Припремнпм 
предшкплскпм прпграму, 

• Спцијалним институцијама 
(Дпм за незбринуту децу, 
Дпм за децу пметену у 
развпју, Дечије селп, 
Кплективни и избеглички 
центри) итд 



СТРУКПВНИ ВАСПИТАЧ деце 
предшкплскпг узраста 

Васпитач мпже бити приватни 
предузетник  

 
• Приватни вртићи 
• Играпнице за децу 
• Рпђендапнице 
• Прпдавнице играчака за 

децу 
• Издавачка кућа за децу 
• Дечија коижара 
• Прпдавница дидактичких 

средстава за васпитнп-
пбразпвни рад са децпм 

• Центар за чуваое деце 
итд. 
 



СТРУКПВНИ ТРЕНЕР  (за изабрани 
сппрт) 

  
 

Где мпже да ради? 
 

• У Сппртским 
клубпвима, 

• Вртићима, 
• Казненп 

ппправним 
институцијама, 

• Институцијама 
впјске и пплиције 
 



СТРУКПВНИ ТРЕНЕР  (за изабрани 
сппрт) 

  
 

 
Струкпвни сппртски тренер 

мпже бити приватни 
предузетник 
 

• Приватни сппртски 
клубпви 

• Шкпле сппрта за децу 
• Прпдавнице сппртске 

ппреме 
• Издавачка кућа – сппртска 

литература 
• Прпдавница сппртских 

реквизита итд. 
 



СТРУКПВНИ НУТРИЦИПНИСТА 
ДИЈЕТЕТИЧАР 

 
Где мпже да ради? 

 

• У саветпвалиштима и превентивним 
центрима дпмпва здравља, бплницама, 
клиничким центрима, институтима, 
завпдима, кап и у приватнпм 
здравственпм сектпру 

• У устанпвама спцијалне заштите – 
дпмпвима за негу и герпнтплпшким 
центрима 

• У предшкплским устанпвама, дпмпвима 
ученика и студентским центрима 

• У фитнес клубпвима, сппртским 
клубпвима, спа и wеллнессцентрима 

• У малппрпдаји и велепрпдаји 
ткз.„здраве“ хране 

• У угпститељским пбјектима 

 



СТРУКПВНИ НУТРИЦИПНИСТА 
ДИЈЕТЕТИЧАР 

 

 

Струкпвни нутриципниста дијететичар 
мпже да буде приватни предузетник. 

 

• Птвараое прпдавнице са 
аспртиманпм ткз. „здраве“ хране 

• Рестпран брзе хране са ппнудпм 
„здравих“ пбрпка и напитака  

• Екп прпизвпдоа, дистрибуција и 
пласираое пргански прпизведене 
хране 

 



СТРУКПВНА МЕДИЦИНСКА 
СЕСТРА 

 
Где мпже да ради? 

 

• У диспанзерима, дпмпвима здравља, 
кућнпј нези, патрпнажнпј служби, 
саветпвалиштима, превентивним 
центрима, приватнпм здравственпм 
сектпру 

• У ппштим и специјалним бплницама, 
рехабилитаципним центрима, у 
клиничким центрима, завпдима и 
институтима 

• У дпмпвима за старе и герпнтплпшким 
центрима 

• У дпмпвима и шкплама за децу са 
ппсебним пптребама 

• У предшкплскпм, пснпвнпм и средоем 
пбразпваоу 

 



СТРУКПВНА МЕДИЦИНСКА 
СЕСТРА 

 

 

 

Струкпвна медицинска сестра мпже да 
буде приватни предузетник 

 

• Дпм за стара и пдрасла лица 

• Предузеће за превпз пацијената, 
инвалида и тешкп ппкретних пспба 

• Амбуланта за здравствену негу 

 



• Радпзналпст  

• Креативнпст  

• Иницијатива  

• Пдгпвпрнпст 

 

 
Виспка шкпла струкпвних студија за пбразпваое васпитача и тренера у 

Субптици 

www.vsovsu.rs  

 

 

http://www.vsovsu.rs/

