
 Висока техничка школа струковних студија у 
Новом Саду је основана 1959. године, и једна је од 
најстаријих високошколских установа у Републици 
Србији. 
 Од 1983. године је отворен смер Заштите на 
раду који и данас егзистира као студијски програм 
Заштита на раду. Од оснивања овог смера, Школа је 
активан чинилац система заштите у земљи, учествујући 
у њему не само образовањем, већ и у свим облицима 
сарадње са привредом.
 Висока техничка школа струковних студија у 
Новом Саду је 2011. године заједно са Санкт- 
петербуршким универзитетом Државне против- 
пожарне службе покренула издавање научно-стручног 
часописа Мониторинг и експертиза у безбедносном 
инжењерингу, који излази четири пута годишње.
 Висока техничка школа струковних студија у 
Новом Саду традиционално организује научне и 
стручне конференције из области заштите од пожара 
(од 1976. године) и области заштите на раду (од 2004. 
године).
 Од 2009. године конференција Ризик и 
безбедносни инжењеринг постаје међународни 
научно-стручни скуп који се организује у сарадњи са 
Факултетом техничких наука из Новог Сада,  Управом за 
безбедност и здравље на раду, Министарства рада, 
запошљавања, борачких и социјалних питања 
Републике Србије. На конференцијама су до сада 
учествовали научни радници и стручњаци из Србије, 
Русије, Словачке, Чешке, Велике Британије, Немачке, 
Румуније, Молдавије, Црне Горе, Македоније и 
Хрватске.
 На темељу позитивних искустава претходних 
конференција, те потврђене потребе окупљања 
научних радника и стручњака са циљем сталног 
унапређења система заштите, организује се у термину 
од 09 до 11. јануара 2018. године 13. Међународна 
конференција Ризик и безбедносни инжењеринг на 
Копаонику.
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ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

РОКОВИ

КОТИЗАЦИЈА

ПРИЈАВА

Процена ризика на радном
месту и у радној околини 
   Методе
   Развој и унапређење
   Медицина рада у процени 
   ризика
   Примена и искуства

Актуелне теме у БЗНР 
   Градилишта
   Ручно руковање теретима
   Хемијске материје
   Азбест
   Ознаке за БЗНР
   Мутагени и канцерогени
   Екрани
   Вибрације
   Бука 
   Примена и искуства

Злостављање на раду, стрес
и мобинг

Безбедност и здравље на 
раду
   Правна регулатива
   Едукација (образовање,
   оспособљавање и тренинзи)
   Регистар повреда на раду
   Примена и искуства

Стандарди квалитета из 
области безбедности
   OHSAS 18001
   Управљање ризицима
   Безбедност информационих 
   и других система
   Примена и искуства

Безбедност у другим 
областима
   Заштита од пожара
   Заштита животне средине
   Ванредне ситуације

Радове послати до: 31.12.2017.
01.01.2018.Одговор о прихватању рада:

* по раду
* за слушаоце
* за стране учеснике

6.000 динара
3.000 динара
50

Котизација Саветовања:

ПДВ је урачунат у цену.

Предвиђена је постер сесија.

Копаоник

Сви заинтересовани за Саветовање РИЗИК И
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ морају пријавити свој
долазак и учешће путем  телефона +381 21 48 92 511 

Контакт особа је Јована Николић.

Више информација можете потражити на сајту: 

www.rizik.vtsns.edu.rs

или e-mail-a: rizik@vtsns.edu.rs 



ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду
и

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА у Новом Саду
ДЕПАРТМАН ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО И ГЕОДЕЗИЈУ

у сарадњи са
ПРЕДСТАВНИЦИМА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД,

ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА 

ОРГАНИЗУЈУ

13. МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ НА ТЕМУ

РИЗИК И
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

РИЗИК И
БЕЗБЕДНОСНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

ПРВИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ
 РАДОВА И УЧЕШЋА 

09 - 11. јануар 2018. 

КОПАОНИК

ОДСЕК
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОДСЕК
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

 Поред теоретских знања, студенти електротехнике, 
информационих технологија, веб дизајна учествују у 
практичним пројектима, стичући знања и вештине које их чине 
спремним за рад у струци. Више од половине наших студената 
обавља стручну праксу у успешним фирмама и добија 
запослење одмах по завршетку студија.

ОДСЕК
МАШИНСТВА

ОДСЕК
МАШИНСТВА

 Поред стицања класичних знања и вештина, студенти 
се обучавају за 2D и 3D моделовање уз помоћ најсавременијег 
софтвера и 3D колор штампача. Студије су организоване са 
циљем да се студенти оспособе за самостално обављање 
послова и задатака из области саобраћаја, као и да се привреди 
обезбеде квалитетни стручњаци који се директно могу  
укључити у праксу.

Друмски саобраћај
Машинско инжењерство

ОДСЕК
ЗАШТИТЕ

ОДСЕК
ЗАШТИТЕ

 Поред наставе која се бави превенцијом акцидената 
у вези са пожаром, животном средином или безбедношћу и 
здрављем на раду, студенти изучавају и тренирају многе 
атрактивне вештине и стичу знања из гашења пожара, 
спасавања из пожара, скијања, роњења и спасавања из воде.

Заштита животне средине 
Заштита на раду

Заштита од катастрофалних 
догађаја и пожара 
 

Информационе технологије 
Електротехника 

ОДСЕК
ГРАФИКЕ

ОДСЕК
ГРАФИКЕ

 Осим мале штампарије, где студенти дизајнирају и 
праве брошуре, летке и сличне графичке производе, Школа има 
и галеријски простор у којем се одржавају доделе диплома, 
колективне и самосталне студентске презентације и изложбе. 
Сарађујемо, такође, са неколико реномираних галерија и музеја 
где се организују групне изложбе наших студената.

Дизајн индустријских производа
Графичко инжењерство и дизајн 

 Висока техничка школа струковних 
студија у Новом Саду је водећа техничка школа 
овог типа, са 10 акредитованих трогодишњих 
студијских програма на основним студијама и 
7 једногодишњих специјалистичких програ- 
ма. Сви они су у складу са европским 
образовним стандардима из Болоњске 
декларације. 
 Дугогодишње везе са локалним 
и регионалним привредним органи- 
зацијама веома су јаке и разгранате. 
Предузећа примају студенте завршне 
године на праксу, на модерној опреми, где 
студенти раде два месеца, што често резултира 
израдом студентског завршног рада. С друге 
стране, Школа организује специјалне курсеве 
обуке за запослене у привреди.
 Сарадња Школе и сродних институција 
из иностранства представља значајан вид 
нашег  академског живота. Блиско сара- 
ђујемо са Санктпетербуршким универ- 
зитетом Државне противпожарне службе 
Министарства за ванредне ситуације Руске 
федерације, Техничким универзитетом из 
Зволена (Словачка), и Државним колеџом у 
Мејкону (САД). 
 Школа је домаћин међународних 
и националних конференција.  Сваке године у 
јануару на Копаонику су саветовања Ризик и 
безбедносни инжењеринг и Управљање знањем и 
информатика, а сваке друге у октобру је 
Саветовање Заштита од пожара у Новом Саду.
 Школа организује разне семинаре, 
кратке курсеве, отворене дане, изложбе и 
мултимедијалне презентације из области 
дизајна.

Постаните специјалиста 
струковних студија

Дизајн, Информационе технологије, 
Електроенергетика, Заштита од 
катастрофалних догађаја и пожара, 
Заштита на раду, Управљање отпадом, 
Машинско инжењерство

Веб дизајн


