


Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду основана је 1959. године као Виша машинска школа. 
У овој 2021. године уписујемо 63. генерацију студената, ово дуго постојање указује на традицију у области 
образовања и инжењерских услуга.

Школа је једна од првих, по Болоњској декларацији, акредитованих високошколских установа у Републици 
Србији, са 10 студијских програма на основним студијама, два мастер студијска програма: Инжењерство 
заштите и Информационе технологије, као и једним кратким програмом студија из области Информационе 
технологије.

ДВОГОДИШЊЕ студије од 120 бодова (ЕСПБ)
Мастер струковне студије 

1. Инжењерство заштите
2. Информационе технологије

КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА од 30 бодова (ЕСПБ) 
Трајање: један семестар

Информационе технологије

Наше основне студије су трогодишње, а мастер студије су двогодишње. Звање које се добија по завршетку је 
струковни инжењер или дизајнер у зависности од одабраног студијског програма (три године) и 
струковни мастер инжењер заштите или информационих технологија и система (две године). Кратки 
програм студија Информационе технологије траје један семестар. По завршетку, полазници добијају 
сертификат.



свршени

се могу наставити на мастер студијским програмима Струковни инжењери/дизајнери
Високе 

тако да студент сакупља поене и резултат уложеног труда је положен испит у

трогодишњом и

Самофинансирајући студенти имају фиксну школарину. Студент уписује онолико 
премета колико жели (најмање 37 ЕСПБ), односно колико мисли да може 
положити и за толико и плаћа. На тај начин студира у складу са својим темпом и 
финансијским могућностима.

- дизајна индустријских производа

- учешћа у тимовима који се баве квалитетом ваздуха, воде, земљишта, праћењем 
угрожавања и заштите животне средине, одржавим развојем и ублажавањем последица
климатских промена
- превентивна и оперативна заштита од пожара и катастрофалних догађаја (поплаве, суше,
снежни наноси, ...)
- управљање опасностима и штетностима на радном месту и у радној околини (механичке,
електричне, физичке, хемијске, биолошке, ...)

ШТА МОЖЕТЕ РАДИТИ ПОСЛЕ ЗАВРШЕНЕ ШКОЛЕ

техничке школе обављају послове:



ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм машинско инжењерство егзистира још од далеке 1959. године, од оснивања 
Више машинске школе у Новом Саду па све до данас. Будући инжењери машинства струковних 
студија стичу знања и вештине да самостално пројектују производе и воде процесе производње 
као што су: пројектовање производа применом CAD/CAE и CAM програмских система, 
програмирање машина алатки (ручно и CNC), производња одливака, обрада метала пластичним 
деформисањем, обрада метала скидањем струготине, заваривање, лемљење и 3Д штампа.

У оквиру студијског програма изучавају се машине и поступци обраде метала скидањем струготине и без
скидања струготине, енергетска постројења и одржавање техничких система у индустрији и шире. 
Школа располаже лиценцираним софтвером за пројектовање, производњу и инжењерске анализе уз помоћ 
рачунара (CAD/CAM/CAE). Студенти такође имају прилику да раде на савременим машинама и уређајима, 
 као и на два 3D штампача ZPrinter 250.

Компетенције се огледају у познавању и разумевању струке, решавању инжењерских проблема уз примену 
научних и стручних метода за обављање послова:
- развоја
- конструисања и пројектовања
- аутоматизације и компјутеризације процеса
- контроле квалитета
- технологије израде
- одржавања
- организације
- управљања, руковођења и осталих задатака у савременим производним системима

После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер 
машинства. У додатку дипломи наводе се називи предмета, оцене и остали елементи 
студијског програма који је студент завршио.



У оквиру овог студијског програма изучавају се предмети са фокусом на друмски саобраћај. Акценат се ставља 
на безбедност саобраћаја, познавање робе у транспорту, шпедицију и логистику транспорта, начин 
организације друмског саобраћаја, основне технологије саобраћаја, теорију и регулисање саобраћајних 
токова као и прописе који регулишу саобраћајну област. 

Општи циљ извођења студијског програма јесте оспособљавање кадрова за професионално бављење 
пословима везаних за планирање, организацију, безбедност и регулисање саобраћаја, затим примену 
управљања и имплементације техничко-технолошких система и компетентног вођења пројеката из наведене 
области студија.
Компетенације подразумевају познавање и разумевање струке, ефикасно решавање инжењерских проблема 
на пословима:
- константног сагледавања проблема у функционисању и организацији друштва са аспекта саобраћаја и 
промена које се јављају у еволуцији тих проблема са основним циљем елиминисања или ублажавања 
њиховог утицаја
- сагледавања проблематике безбедности саобраћаја, односно феноменолошких и етиолошких 
карактеристика саобраћајних незгода
- оспособљавања за квалитетан стручан рад на практичним захтевима анализа безбедности и регулисања 
саобраћаја
-  схватању места и улоге друмског саобраћаја у свакодневном животу и развоју једне државе
-  принципима функционисања предузећа која се баве аутотранспортом, технологијом транспортних процеса 
и система у области унутрашњег и међународног транспорта
- самостално обављање послова и задатака везаних за шпедитерску делатност у процесу интегралног 
транспорта на логистичким принципима.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Студијски програм Друмски саобраћај је релативно нов студијски програм, акредитован први пут 
2015. године. Студенти се оспособљавају за квалитетан и стручан рад на практичним задацима 
анализе безбедности саобраћаја, места и улоге друмског саобраћаја, организације 
аутотранспортних предузећа, регулисања саобраћаја и технологије транспортних процеса и 
система у области унутрашњег и међународног транспорта.

После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер 
саобраћаја. У додатку дипломи наводе се називи предмета, оцене и остали елементи 
студијског програма који је студент завршио.
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

ЗВАЊЕ

У оквиру студијског програма ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН изучавају се:
- принципи визуелних комуникација
- графички прилаз пласирања порука пропагандног садржаја кроз елементе дизајна
- израда продуката графичког дизајна коришћењем савремених софтвера
- израда комплетног графичког производа кроз развој креативног мишљења и реализације идеје, припреме 
за штампу, технологије штампе и дораде, са посебним освртом на нове технологије које су у изузетној 
експанзији у овој области
- примена визуелно естетских начела у веб дизајну

Струковни инжењери Графичког инжењерства и дизајна могу да обављају послове:
- организације и управљања процесом добијања графичког производа
- реализације пројеката графичког дизајна коришћењем софтвера предвиђених за израду и обраду 
дигиталне слике 
- рачунарске припреме за штампу графичког производа применом одговарајућих програма који су томе 
намењени
- организације, припреме и контроле квалитета процеса штампе, учествовању у самом процесу и решавање 
проблема
- дораде графичког производа
- реализацију пројеката широког спектра из области графичког дизајна, креирање, обликовање и 
реализација визуелних идентитета предузећа и компанија (израда визуелне књиге стандарда)
- креирање, обликовање и производња штампаних медија-фотографија, разгледница, новина, часописа, 
плаката, флајера и др., као и амбалаже
- дигиталне обраде фотографија, фотоманипулације, фотомонтаже
- познавање и коришћење графичких софтвера: Photoshop, Light room, Illustrator, Corel Draw, 3D Max и др.
- рачунарске припреме за штампу графичког производа применом одговарајућих програма
- обликовања, реализације и креирња графичких садржаја у електронским медијима-телевизији и интернету 

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ГРАФИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ДИЗАЈН

После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер 
Графичког инжењерства и дизајна. У додатку дипломи наводе се називи предмета, 
оцене и остали елементи студијског програма који је студент завршио.



После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни дизајнер. 
У додатку дипломи наводе се називи предмета, оцене и остали елементи студијског 
програма који је студент завршио.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ДИЗАЈН ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА



После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер 
електротехнике и рачунарства. У додатку дипломи наводе се називи предмета, оцене и 
остали елементи студијског програма који је студент завршио.

Студијски програм Електротехника нуди стицање знања из области анализе, управљања и 
одржавања електроенергетских система и електромоторних погона. Инжењери електротехнике 
су веома тражени на тржишту рада, те није редак случај да наши студенти и пре дипломирања 
започну своју професионалну каријеру. Овај студијски прграм омогућава студентима да стекну 
савремена теоријска знања из области електротехнике, а посебно из електроенергетике.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА



После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер 
информационих технологија и система. У додатку дипломи наводе се називи предмета, оцене и 
остали елементи студијског програма који је студент завршио. Постоји могућност наставка студија 
(две године) на мастер студијском програму Информационе технологије.

 ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Циљ кратког програма студија Информационе технологије је образовање кадра оспособљеног за учешће у 
тимовима за израду интерактивних веб сајтова прилагодљивих различитим уређајима, од персоналног 
рачунара до мобилног телефона, за израду објектно оријентисаног софтвера различитих намена, за стручно 
обављање послова који су везани за пројектовање и одржавање рачунарских мрежа. Овај кратки програм 
студија је евидентиран код Националног савета за високо образовање.
Кратки програм студија траје један семестар. Право уписа имају кандидати који су завршили средње 
образовање. На кратком програму студија је предвиђен рад у малим групама од 30 студената. Завршавањем 
кратког програма студија полазници стичу 30 ЕСПБ бодова и добијају сертификат у којем су наведени сви 
одслушани и положени предмети. Овај документ представља потврду да је полазник обучен и оспособљен да 
обавља конкретан посао. Више детаља о кратком програму студија и начину пријављивања и уписа можете 
добити на веб страници http://vtsns.edu.rs/kratki-program-studija-informacione-tehnologije/.

КРАТКИ ПРОГРАМ СТУДИЈА - ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХОЛОГИЈЕ
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После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер информационих 
технологија и система. У додатку дипломи наводе се називи предмета, оцене и остали елементи 
студијског програма који је студент завршио. Постоји могућност наставка студија (две године) на мастер 
студијском програму Информационе технологије.

 ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ВЕБ ДИЗАЈН 



ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - ЗАШТИТА ОД КАТАСТРОФАНИХ ДОГАЂАЈА И ПОЖАРА

Студенти из области заштите се оспособљавају за решавање инжењерских пробема из 
домена заштите људи, природе и материјалних добара са различитих аспеката. Студије 
пружају теоријска и практична знања кроз која се решавају проблеми који се тичу 
организације заштите и спречавања ризика настанка катастрофалних догађаја и пожара, 
одржавања безбедности и здравља у радној и животној средини.

Компетенције се огледају у познавању и разумевању струке, решавању инжењерских проблема уз примену 
научних и стручних метода за обављање послова:
- организације и руковођења заштитом од катастрофалних догађаја и пожара
- самосталан критички приступ решавању проблема угрожавања појединца, материјалних и културних 
добара у катастрофаним догађајима и пожару (интегрисано управљање ризицима)
- превентивне заштите од пожара, контролисање стања заштите од пожара и унапређивање заштите од 
пожара
- анализа узрочно-последичних односа у решавању практичних проблема код субјеката заштите и 
спасавања у домену катастрофалних догађаја и пожара

20 21

У оквиру студијског програма Заштита од катастрофалних догађаја и пожара усвајају се знања потребна за 
решавање инжењерских проблема из домена катастрофалних догађаја природног и техногеног карактера 
као и антропогених процеса који су последица људског деловања општег управљања.

После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер 
заштите од катастрофалних догађаја и пожара. У додатку дипломи наводе се називи 
предмета, оцене и остали елементи студијског програма који је студент завршио. Постоји 
могућност наставка студија (две године) на мастер студијском програму Инжењерство 
заштите.
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ЗАШТИТА НА РАДУ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Савладавањем предвиђеног градива на студијском програму заштита животне средине стичу се 
компетенције и стручна знања које се дефинишу кроз:
– препознавање проблема у животној средини и давање конкретних решења
– израда извештаја, планова, техничке документације  у области заштите животне средине
– праћење развоја технологије и унапређење својих знања из области заштите
– едукативан рад са  запосленим људима на радним местима и ширим становништвом  у вези са 
очувањем животне средине

У оквиру овог студијског прорама  изучавају се :
– контрола, праћење и побољшљње стања у домену заштите ваздуха, воде, земљишта и 
управљања чврстим отпадом
– основни физички закони на основу којих се решавају инжењерски проблеми из заштите животне 
средине
– кроз  рад у хемијским лабораторијама сва теоријска знања се употпуњавају праксом и обуком за 
самостални експериментални рад 

Студијски програм има за циљ стицање научних, стручних и практичних знања и вештина 
неопходних за решавање инжењерских проблема из области заштите на раду у сврху:
– спречавања, отклањања и/или смањења на најмању могућу меру ризика од настанка повреда на 
раду и оштећења здравља запослених на радном месту и у радној околини чиме се обезбеђује 
безбеднији и продуктивнији рад
– систематизоване и свеобухватне идентификације могућих опасности (механичке и електричне) и 
штетности (хемијске, физичке и биолошке), процене ризика, примене и спровођења превентивних 
мера заштите на радном месту и у радној околини
– израде различитих норматива у предузећу потребних за успостављање, праћење и одржавање 
безбедних услова рада
– имплементације законске регулативе из области безбедности и здравља на раду на нивоу 
предузећа
– обављања прегледа и провере опреме за рад, као и испитивања услова радне околине у погледу 
безбедности

Компетенције се огледају у познавању и разумевању струке, решавању инжењерских проблема уз 
примену научних и стручних метода за обављање послова:
– организације, руковођења и надзора у области заштите на раду
– едукације у области заштите на раду
– процене и одржавања ризика на радном месту и у радној околини

После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер 
заштите на раду. У додатку дипломи наводе се називи предмета, оцене и остали 
елементи студијског програма који је студент завршио. Постоји могућност наставка 
студија (две године) на мастер студијском програму Инжењерство заштите.

У оквиру студијског програма Заштите животне средине  студенти стичу теоријска и практична 
знања из инжењерства заштите животне средине. Изучавајући научне области које овај студијски 
програм нуди стиче се способност решавања проблема из домена попраљања стања у свим 
сегментима животне средине, надзор и планирање производње уз добру праксу одрживог развоја 
како се то спроводи у земљама Европске уније.

После завршених трогодишњих студија студенти добијају звање Струковни инжењер 
заштите оживотне средине. У додатку дипломи наводе се називи предмета, оцене и 
остали елементи студијског програма који је студент завршио. Постоји могућност 
наставка студија (две године) на мастер студијском програму Инжењерство заштите.



ШТА ИЗУЧАВАТЕ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ЗВАЊЕ
По завршетку студија стиче се стручни назив Струковни мастер инжењер информационих технологија и 
система (студијски програм је у техничко– технолошком пољу у области електротехничког и рачунарског 
инжењерства).
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         Информационе технологије

Циљ мастер студијског програма Информационе технологије представља надоградњу знања стечених на основним струковним 
студијама из ове области. Мастер студијски програм Информационе технологије треба да пружи нова напредна знања из области 
информационих технологија: развоја десктоп, веб и Андроид апликација, вишег нивоа програмирања, база података и 
софтверског инжењерства. Поред ускостручних знања, овај студијски програм пружа и шира знања из примене информационих 
технологија у другим областима инжењерства. Циљеви укључују постизање компетенција, креативних и практичних вештина које 
су неопходне за обављање професије. Настава се изводи у учионицама које су опремљене савременом рачунарском опремом.

Мастер струковне студије Информационе технологије изводе се у трајању од две године и имају 120 ЕСПБ бодова. Услов за упис 
на мастер струковне студије је претходно остварен обим првог степена струковних студија од 180 ЕСПБ.

Савладавањем понуђеног градива на мастер студијском програму Информационе технологије студенти стичу компетенције за 
примену научних, а пре свега стручних достигнућа, знања и вештина у решавању конкретних, практичних, проблема у области 
информационих технологија. Струковни инжењери који заврше мастер струковне студијски програм Информационе технологије 
стичу професионалне способности за:
•   планирање, развој и тестирање десктоп, веб и мобилних апликација, као и израду одговарајуће пројектне документације
•   примену напредних техника у прилагођавању веб апликација различитим димензијама екрана
•   развој сложених апликација са напредним базама података
•   примену напредних коцепата функционалног и објектно-оријентисаног програмирања
•   примену информационих технологија у разним областима инжењерства

 - Инжењерство заштите - 

ШТА ИЗУЧАВАТЕ
Студијски програм Инжењерство заштите - мастер струковне студије треба да пружи нова напредна знања из области заштите од 
катастрофалних догађаја и пожара, заштите животне средине, заштите на раду уз коришћење савремених знања и технологија.
Сврха мастер студија програма је образовање студената за професионални рад на пословима организовања и спровођења 
безбедносног инжењеринга, система заштите животне средине; обезбеђење стручног образовања из области катастрофалних 
догађаја и пожара, заштите на раду и заштите животне средине у складу са законском регулативом; теоријско и практично 
оспособљавање за превенцију и управљање у ванредним ситуацијама (пожарима, хемиским и другим удесима као и природним 
непогодама), које могу угрозити становништво, материјална и културна добра; допринос у напређивању у управљању и организовању 
безбедности и заштите на раду на радном месту и у радној околини; допринос унапређењу у управљању и организовању заштите 
животне средине.
Мастер струковне студије ИНЖЕЊЕРСТВА ЗАШТИТЕ изводе се у трајању од две године и имају 120 ЕСПБ бодова. Услов за упис на 
мастер струковне студије је претходно остварен обим првог степена студија од 180 ЕСПБ бодова.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ
По завршетку студијског програма студенти стичу професионалне способности за:
•  анализу, процену и управљање професионалним и еколошким ризицима, ризицима од пожара и ризицима при катастрофалним 
догађајима
•  анализу узрочно-последичних осноса и решавање конкретних, практичних проблема у области заштите
• израду извештаја, планова, техничке документације и нормативних аката у области заштите
• пројектовање система за надзор, дојаву и гашење пожара
•  планирање активности, организовање и руковођење интервенцијама, спасавањем, евакуациојм и санацијом пожара и експлозија, 
хемисјких удеса, елементарних непогода
•  надзор у областима заштите животне средине, заштите на раду, заштите од катастрофалних догађаја и пожара
•  инжењерске и организационе превентивне активности за смањење или елиминацију ризика од пожара и експлозија, елементарних 
непогода и хемисјких удеса
•   примену практичних знања у доношењу и спровођењу процене ризика
•   учествовање и вођење пројектовања и технолошких процеса и производње у циљу смањења повреда на раду и професионалних 
обољења
•   вођење израде Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини
•   обављање послова инспекцијског надзора и послова унапређивања и заштите животне средине и заштите природе
•   надзор и унапређовање управљања водама, отпадним водама, комуналним чврстим отпадом и пројектовање система, израду и 
реализовање планова и програма мониторинга заштите животне средине, припрему писаних извештаја и усмено извештавање о стању 
животне средине 

ЗВАЊЕ
По завршетку студија стиче се стручни назив Струковни мастер инжењер заштите (студијски програм је у 
техничко-технолошком пољу у области инжењерства заштите животне средине и заштите на раду).
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