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Поштовани матуранти,

Пред вама je једна од најважнијих одлука у животу - избор факултета на 
којем ћете студирати. Имам велику одговорност и част да вас позовем да 

се упишете на Факултет за производњу и менаџмент у Требињу 
Универзитета у Источном Сарајеву. Студенти који се опредијеле да се 

упишу на наш Факултет имају прилику да добију висок ниво савремених 
и примјењивих знања из области инжењерства, менаџмента, 

информационих технологија и компјутерских наука. Ја и моји сарадници 
смо поносни што су се на нашем Факултету од самог оснивања одржали 

највиши академски критеријуми. Сигуран сам да ће ваш младалачки 
полет, ентузијазам најљепших година и истинска заинтересованост за 

студирање бити довољни да успјешно савладате изазове које наш 
Факултет ставља пред вас. Послије дипломирања на нашем Факултету 
бићете богатији за нова знања која вас кандидују у ред оних који лако 

започињу своју професионалну и радну каријеру.

       Декан
Доц. др Душан Јокановић

ЗАШТО ОДАБРАТИ ФПМ?

 - Студијски програми су конципирани по узору на   
   савремене  европске и свјетске студијске програме.
 - Наставу изводе еминентни професори са   
   Универзитета у Источном Сарајеву, Универзитета у 
   Бањалуци и Универзитета Црне Горе.
 - Наши дипломци су млади успјешни инжењери,  
   менаџери, информатичари, предузетници, доказани 
   стручњаци у својим областима.
 - Обезбијеђен је наставак студија на II циклусу.
 - ФПМ се налази у Требињу, у близини најљепшег  
   дијела обале Јадранског мора.
 - Студентски центар у Требињу је смјештен у   
   градском подручју и у близини спортских терена.

О ФАКУЛТЕТУ
Факултет за производњу и менаџмент (ФПМ) у Требињу је 

организациона јединица Универзитета у Источном 
Сарајеву. Током осамнаест година постојања и рада 
Факултета, своја звања је стекло 212 дипломираних 

инжењера за производњу и менаџмент, 10 магистара и 2 
доктора наука. На Факултету, на I циклусу студија, 

тренутно студира 132 студената, у оквиру два студијска 
програма, 31 студент на студијском програму 

Индустријско инжењерство за енергетику, а 101 студент 
на студијском програму Индустријски менаџмент. 

Квалитет образовања на ФПМ-у потврђен је постигнутим 
резултатима студената са дипломом Факултета у 

релевантним областима широм Републике Српске, Босне и 
Херцеговине, али и у региону. Наши дипломирани 

студенти пронашли су запослење у банкама, производним 
предузећима, институцијама за средње и високо 

образовање, осигуравајућим кућама, „Електропривреди 
РС“ и њеним зависним предузећима.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ

Опште назнаке
Образовање студената на Факултету за 

производњу и менаџмент реализује се кроз 
академске студије I и II циклуса студирања. 
Од школске 2012/2013. године, на I циклусу 

студија организује се настава на два студијска 
програма:

- Индустријски менаџмент
- Индустријско инжењерство за енергетику

На оба програма, I циклус студирања 
организован је у осам семестара са највише 

шест предмета у сваком семестру, чијим 
завршетком се стиче 240 ЕCTS бодова и 

стручни назив дипломирани инжењер 
индустријског инжењерства и менаџмента (на 
програму Индустријски менаџмент), односно, 

дипломирани инжењер индустријског 
инжењерства за енергетику (на програму 

Индустријско инжењерство за енергетику). У 
међународном правном промету и у додатку 

дипломи на енглеском језику за носиоце 
дипломе завршених студија првог циклуса на 
ФПМ-у користи се назив bachelor уз додавање 

назива стручног звања.



Студијски програм: Индустријско инжењерство за 
енергетику

Идеја за отварањe и реализацијy овог студијског програма на  Факултету за 
производњу и менаџмент Требиње настала је због потреба даљег одрживог 
привредног и друштвеног развоја регије Источне Херцеговине у оквиру 
Републике Српске.
Узимајући у обзир тренутни привредни и друштвени положај ове регије, а с 
обзиром на привредне потенцијале и значај њеног даљег развоја, 
одобрењем и реализацијом овог студијског програма стварају се услови за:

 - образовање одговарајућег стручног кадра за потребе  
   производних предузећа у Електропривреди Републике Српске 
   и другим сродним гранама;
 - спровођење студијског програма који је усмјерен тако да 
   стручно оспособљава студенте за најсложеније захтјеве из 
   енергетике; 
 - укључивање студената током студирања у послове и     
   дјелатности енергетских постројења која се налазе у  
   непосредној близини, тако да непосредно по завршетку 
   студија буду оспособљени за обављање конкретних послова; 
 - стипендирањe најбољих студената током студија средствима 
   из енергетског сектора, а сходно његовим кадровским  
   потребама. 

Треба истаћи да се реализацијом предложеног студијског програма 
на  Факултету за производњу и менаџмент Требиње успоставља 
сарадња између Факултета и производних енергетских цјелина у 
ближем окружењу. Она налази своје оправдање и у поузданој 
прогнози да ће се у наредном периоду појавити дефицит у овoм 
кадру у Републици Српскoj, a посебно на подручју Херцеговине. 
Студијски програм оспособљава студенте за успјешно ангажовање 
прије свега у областима:

 - експлоатације енергије конвенционалних и    
   алтернативних извора 
 - концепције и пројектовања енергетских  
   постројења
 - екологије и економије енергетских постројења
 - трансформације енергије и ефикасности  
   енергетских процеса
 - економске ефикасности инвестиционих улагања у 
   енергетски сектор.

Научна област студијског програма: Инжењерство и технологије
Научно поље: Остала инжењерства и технологије
Стручни, академски, односно научни назив у складу са 
номенклатуром занимања: дипломирани инжењер индустријског 
инжењерства за енергетику (240 ECTS)

Од школске 2012/13. године Факултет је 
опремљен са пет савремених 
лабораторија:

- лабораторија за савремену производњу
- CNC учионица
- CNC лабораторија
- мјерна лабораторија
- лабораторија за микроскопску анализу

Услови за упис на оба студијска 
програма

Услови уписа су у складу са Конкурсом који 
расписује Универзитет у Источном Сарајеву 
и у прву годину на оба студијска програма 
могу се уписати лица са:
- завршеном четворогодишњом средњом 
школом,
- положеним пријемним испитом из 
математике.
Коначна ранг листа кандидата за упис 
формира се на основу њиховог постигнутог 
успјеха у средњој школи и резултата са 
пријемног испита.

У школској 2014/2015. години, Факултет 
за производњу и менаџмент уписује 

укупно 50 студената (буџетско 
финансирање) на оба студијска 

програма првог циклуса студија, као и 
10 студената другог циклуса студија. 

Студијски програм: Индустријски менаџмент
Потребе за људским ресурсима овог профила појавиле су се у 

већини предузећа и институција у Источној Херцеговини и 
ближем окружењу. Анализирајући привредни и друштвени 

положај регије Источне Херцеговине, а с циљем даљег развоја 
привредног потенцијала, одобрењем и реализацијом овог 
студијског програма 1995. године створени су услови за:

 · адекватно образовање и задржавање  
   креативног стручног кадра;
 · јачање научно-истраживачких активности;
 · пружање научне и техничке подршке даљем    
   привредном и друштвеном развоју Републике Српске 
   и региона;
  · оспособљавање и стручно усавршавање кадрова 
   за потребе производних предузећа и других    
   организација;
 · стручно оспособљавање студената за  
   најсложеније захтјеве и потребе тржишта рада;
 · оспособљавање и укључивање студената током 
   студирања у послове и дјелатности производних 
   предузећа која се налазе у непосредном  
   окружењу, тако да одмах по завршетку студија 
   студенти буду оспособљени за обављање конкретних 
   послова.

Од школске 2007/2008. године реорганизован је наставни процес, 
слиједећи главне принципе које налаже Болоњска декларација. У 
наставу су уведени нови наставни приступи и дефинисани су ECTS 

бодови за сваки предмет, који се базирају на оптерећењу 
студента. Настава је побољшана увођењем нових наставних 

метода и метода испитивања примјеном информационо-
комуникационих технологија. 

Факултет је 2011. године  добио дозволу за извођење студијског 
програма на II циклусу студија у трајању од једне године (мастер 

студије), на студијском програму Индустријски менаџмент.
Студенти се оспособљавају за обављање послова у областима:

 - производње 
 - менаџмента
 - маркетинга
 - истраживања тржишта
 - прјектовања и увођења компјутеризованих   
   информационих система
 - осигурања и контроле квалитета
 - предузетништва и
 - истраживања и развоја производа и технологија.

Научна област студијског програма: Инжењерство и технологије
Научно поље: Остала инжењерства и технологије

Стручни, академски, односно научни назив у складу са 
номенклатуром занимања: дипломирани инжењер индустријског 

инжењерства и менаџмента (240 ECTS)



У оквиру Факултета дјелује Студентска 
организација Факултета за производњу и 

менаџмент (СОФПМ), која је основана 1996. 
године (под називом Савез студената 

Факултета за производњу и менаџмент).

 Студентска организација ФПМ формирана је 
са основним циљем и задатком заштите права 

и интереса студената Факултета за 
производњу и менаџмент у Требињу. 
Пуноправни је члан Савеза студената 

Универзитета у Источном Сарајеву (ССУИС), 
има представнике у Студентској унији 

Републике Српске (СУРС-у), а од априла 2003. 
године је пуноправни члан Заједнице 

организација студената машинства бивше 
Југославије (ЗОСМБЈ).

У склопу Универзитетског центра Требиње 
смјештај студената је обезбијеђен у 

Студентском центру који располаже са 23 
собе са купатилом, капацитета око 70 

кревета.

Контакт:
ЈУ Студентски центар Требиње 

  Степе Степановића бб 89101 Требиње
Телефон/факс: 059/245-070, 245-071

mail: studcentar@teol.net

Основне програмске дјелатности Студентске 
организације су:

- побољшање студентског стандарда
- организовање спортског, културног и јавног      
живота, хуманитарних  манифестација, 
студентских екскурзија
- подстицање и развијање сарадње  студената у 
Републици Српској и свијету
- допринос друштвеном и културном развоју 
Републике Српске, отварање објеката за потребе 
студената  (клуб, штампарија, читаоница и сл.)
- остале дјелатности потребне за остваривање 
циљева СОФПМ Требиње.

Током посљедње деценије Требиње је 
постало економски, културни, 

образовни, спортски и духовни центар 
Источне Херцеговине. Слику града 

употпуњују многе образовне установе, 
школе, факултети, музеј, задужбине, 

галерије, ликовне колоније, аматерска 
позоришта, културно - умјетничка 

друштва и бројне културне 
манифестације. У Требињу раде три 

високошколске установе: Факултет за 
производњу и менаџмент, Академија 
ликовних умјетности и Висока школа 

за туризам и хотелијерство.

Требиње је најјужнији град 
Републике Српске и Босне и 

Херцеговине, у долини ријеке 
Требишњице, на тромеђи БиХ, 

Црне Горе и Хрватске.
Смјештено је  на значајној 

раскрсници путева, а удаљено 
је од Дубровника 27 km, од 

Мостара - 115, Бања Луке - 360, 
Никшића - 70, Подгорице - 120, 
Херцег Новог - 38, Сарајева - 

230 и Београда - 480 km.



Степе Степановића бб
89101 Требиње

Телефон/факс
+387 59 490 654

Веб сајт
www.fpmtrebinje.com

Секретаријат
fpmtrebinje@gmail.com

Рачуноводство
racunovodstvo.fpm@gmail.com

Библиотека
fpmbiblioteka@gmail.com

Студентска служба
fpm.studentska@gmail.com
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