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Апртпакт -  Предмет истраживања овог рада јесте откривање законитости које владају приликом уписа студената на 

Високу пословно-техничку школу струковних студија у Ужицу уз помоћ техника дата мајнинга. Феномен уписа студената 

сагледан је са више аспеката у погледу бројности студената, места одакле долазе, средње школе коју завршавају, њиховог 

успеха који доносе из средње школе, смера који уписују на ВПТШ, итд. У раду су приказани стварни подаци о студентима 

уз изостављање њихових личних и јединствених података чиме се чува приватност сваког појединца. Кроз табеларне и 

графичке приказе, представљени су добијени подаци у оквиру посебног поглавља овог рада. 
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1 УВОД 

У време када радимо са великим бројем информација и када је све теже информације претворити у корисне, 

употребљиве  податке, значајну улогу игра релативно младо и интердисциплинарно поље информатике - 

рударење података (гнг. Data mining). Код нас се овај назив у главном не преводи, па ће у наставку текста бити 

коришћен као такав. Област дата мајнинга се бави првенствено откривањем образаца и шаблона у великим 

скуповима података користећи се методама које се додирују са облашћу вештачке интелигенције, машинског 

учења, статистике и система база података. Као један свеопшти циљ дата мајнинга може се узети екстракција 

знања из постојећих података и трансформација  у облик који је подесан за даљу употребу, односно, из гомиле 

набацаних података извући само „занимљиве“ податке.
  

Занимљиви подаци су у ствари  нетривијалне, 

нескривене, претходно непознате и потенцијално корисне информације. Зато се обично за велике базе података 

каже да су богате подацима а сиромашне информацијама које имају реалну употребу.  

Из тог разлога се у новије време, као логичан след и део природне еволуције технологија све више 

примењују технике дата мајнинга помоћу савремених и релативно лако доступних софтвера. [1]  

У раду је практично приказан један такав пример. Познато је да се целокупан процес дата мајнинга састоји 

из више фаза, али када бисмо хтели да га одредимо и ограничимо са три обухватније фазе оне би биле: 

I. Прва фаза се односи на проблемски део, односно на одабир и дефинисање проблема који ће бити 

предмет истраживања. 

II. Друга фаза обухвата све врсте припрема података  за обраду у одговарајућем софтверу. Ову фазу 

обично обавља информатичар, или особа која је потпуно упозната са проблематиком али и поседује 

потребан ниво знања из области ИТ. 

III. Трећа и уједно и последња фаза представља методолошку фазу која обухвата све од анализе, селкције 

до презентације добијених резултата. Особа која извршава ову фазу (стручњак за дата мајнинг, гнг. 

Data Miner), је особа која поред ИТ знања мора бити добар познавалац техника дата мајнингa.  

Из ових фаза би се могло закључити да у процесу дата мајнинга учествују свега три особе. Када се ради о 

великим пројектима за велике, најчешће мултинационалне компаније, у сваку од ових фаза најчешће су 

укључени читави тимови људи. Али из практичног примера који ће бити приказан у овом раду, биће јасно да 

један такав процес, мањих размера, може да спроведе и једна особа. 

2 МЕТОДОЛОГИЈА 

Да је дата мајнинг јако значајан у свим сферама живота показују многобројни примери из праксе. Битна 

одлика дата мајнинга јесте што поред одговора на питања која постављамо пре самог почетка истраживања, 

добијамо одговоре и на питања која чак и не поставимо већ се они сами намећу као некакве законитости које 

владају у датом окружењу а да их ми унапред можда нисмо били ни свесни. Постоји више познатих 

истраживања које су на овај начин довеле до занимљивих података. Један такав пример је случај једног ланца 

супермаркета у Америци, где је  користећи Oracle-ов софтвер за анализу података, откривено да су мушкарци 

који су куповали пелене, то најчешће радили четвртком и уз то најчешће куповали и пакет пива. Четвртак је дан 

којим су најрадије ишли у куповину јер би тако избегавали гужве у супермаркетима које доноси викенд. Дубља 

анализа открила је да је већина купаца седмичну куповину обављала суботом. Четвртком су куповали само 

неколико производа, а пиво су куповали вероватно како би попунили кућне залихе за долазећи викенд, који 

доноси слободне дане и дружење уз утакмице и пиво. Захваљујући овој информацији, ланац супермаркета је 

повећао приходе тако што је витрину са пивом померио ближе полици са пеленама. Такође, четвртком су пиво 



и пелене продавани по пуној цени, без посебних попуста. Јасно је да би сваком људском експерту веза између 

мушкараца, пелена, пива и одређених дана у недељи промакла, али не и непристрасној логици компјутера који 

обрадом гомиле података долази до јасних и недвосмислених резултата. [3]  

Такође, јако велику примену дата мајнинг може да има и у сфери политике, рецимо када партије желе да 

предвиде будуће тежње бирачног тела. Истина је да се не може са сигурношћу знати за кога ће свако гласати, 

али се на основу чланства појединаца може утврдити да ће њему блиски људи (породица или пријатељи) 

вероватно имати исто или слично политично расположење, итд. 

Предмет овог рада јесте истраживање карактеристика које прате упис студената на Високу пословно-

техничку школу струковних студија у Ужицу (у даљем тексту ВПТШ). Узорак на коме се ради поменуто 

истраживање обухвата 1029 студента уписана у прву годину основних студија на ВПТШ у протекле три године, 

односно 2014/15, 2015/16 и 2016/17. Важно је напоменути да су подаци који су у раду приказани потпуно 

стварни, узети из постојеће базе која се води у студентској служби ВПТШ, али су због приватности студената 

њихова стварна имена и лични, јединствени подаци искључени па се студенти обележавају као „Студент 1“, 

„Студент 2“, „Студент 3“,.... 

Како се сва евиденција води у бази која је креирана за потребе студентске службе, најпре је потребно 

податке из постојеће форме конвертовати у формат погодан за обраду у софтверу намењеном за дата мајнинг. 

Након пребацивања података приступа се њиховом прегледу и одстрањивању ситних правописних 

неуједначености и провери дупликата уноса. Такође, пре самог почетка обраде података неком од техника дата 

мајнинга, погодно је уклонити податке или читаве групе података уколико су непотребне или неће бити 

коришћене у даљем процесу.  На пример, из сета података који је преузет у приакзаном примеру, уклоњене су 

колоне “Тренутна адреса становања студента” јер се може рећи да такви подаци нису од великог значаја самим 

тим што их студенти могу променити без пријављивања у студентску службу, па као такви не могу нам рећи 

ништа посебно важно о конкретном појединцу. Такви, сирови подаци су дати на крају овог рада као Прилог 1. 

Након припреме података приступа се њиховој анализи у одговарајућем софтверу. Обрада података у овом раду 

се врши у софтверу Cytoscape. 

. 

3 РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

У оквиру овог поглавља биће предочени разултати добијени спроведеним истраживањем. Кроз неколико 
подпоглавља биће дати одговори на унапред постављена питања. Треба напоменути, да свака крајња тачка на 
дијаграму представја једног студента , али како су њихова имена небитна то се неће посебно наглашавати у 
даљем тексту. 

3.1 Бпојно реањг ресдгнаеа жо ресджјркжм жпогпамжма 

Из групе питања која су креирана пре самог истраживања, као једно од најважнијих јесте бројност 

студената по студијским програмима из чега се може видети популарност истих код студената (Слика 1). 

Такође, види се који удео приликом уписа узимају поједини студијски програми (гледано укупно за читав 

посматрани период од 2014-2017 године, односно три уписна рока: 2014/15, 2015/16, 2016/17).  Са слике се види 

да је интересовање за студијске програме Туризам и Информационе технологије приближно уједначено и 

предњачи у односу на остале. Прецизније, на студијски програм Информационе технологије се у посматраном 

периоду уписало укупно 206, Туризам укупно 205 студената,  Грађевинско инжењерство 146 студената, 

Инжењерство заштите животне средине 140 студената, Менаџмент 136 студената,  Машинство 109 студената и 

Рачуноводство и ревизију 87 студената, што укупно чини 1029 студената. 

 
Слика 1.  Бројно стање студената по студијским програмима за посматрани период (2014-2017) 

Како на ВПТШ тренутно постоје два поља: поље техничко-технолошких наука и друштвено-хуманистичко 

поље на следећим сликама се  виде  студијски програми разврстани по научним пољима којима припадају 

(заједно са студентима који их уписују).  



 
Слика 2.  Бројно стање студената по студијским програмима и научном пољу 

3.2 Бпојно реањг ресдгнаеа жо сжжрнжм годжнама 

Када је у питању бројност студената посебна пажња се посвећује укупном броју студената који се уписују по 

уписним годинама. Дијаграми који илуструју одговоре на питања кретања броја студената у протекле три 

године, посматрано кроз три уписна рока (2014/15, 2015/16, 2016/17) дати су на сликама 3 и 4.   

 

Слика 3.  Бројно стање студената по студијским програмима на студијским програмима на техничко-технолошком пољу 

 

Слика 4.  Бројно стање студената по студијским програмима на студијским програмима на друштвено-хуманистичком пољу 

3.3 Бпојно реањг ресдгнаеа  жо ресджјркжм жпогпамжма ж сжжрнжм годжнама (жреовпгмгно) 

Ако бисмо дате графиконе приказали преко једне сумарне табеле добили би следећи приказ (Табела I): 

ТАБЕЛА I.  БРОЈ СТУДЕНАТА ПО УПИСНИМ ГОДИНАМА И СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА 

Студијски програм 
Број студената по уписним годинама 

укупно 
2014/15 2015/16 2016/17 

Грађевинско инжењерство 44 66 36 146 

Информационе технологије 69 66 71 206 

Инжењерство заштите животне средине 48 66 26 140 

Машинство 37 40 32 109 

Менаџмент 46 53 37 136 

Рачуноводство и ревизија 21 33 33 87 

Туризам 58 78 69 205 

Укспно по годинама: 323 402 304 1029 

3.4 Да лж ресдгнеж сглавном еавпшавајс епогоджшњг жлж чгевопогоджшњг рпгдњг школг? 

Као једно од питања које се намеће само приликом овог истраживања, јесте и питање да ли студенти који 
уписују ВПТШ (на било који студијски програм) завршавају трогодишње или четворогодишње средње школе?  



На слици 5 може се видети сумарно колики удео код укупног броја уписаних студената у три посматрана 
уписна рока имају завршене трогодишње, односно четворогодишње средње школе. Одмах се види да на свих 
седам студијских програма углавном долазе студенти након завршених четворогодишњих средњих школа.  

 
Слика 5.  Бројно стање студената по  студијским програмима и степену завршених  средњих школа 

3.5 Гдг ресдгнеж еавпшавајс рпгдњг школг 

Као значајан елемент у стуруктури студената ВПТШ јавља се и место (град) одакле они долазе. У овом 
подпоглављу креирани су дијаграми на основу података о месту где су студенти завршавали средњу школу. 

Са слике 6 се види да највећи број студената, готово половина, је из Ужица, или  завршава средњу школу у 
Ужицу где наставља студије на ВПТШ. Затим по бројности следе студенти из Чајетине, Бајине Баште, Тутина, 
Пријепоља, итд. 

 

Слика 6.  Бројно стање студената према месту где завршавају средње школе (за све три посматране уписне године) 

3.6 Порлг којг рпгдњг школг ресдгнеж сжжрсјс жојгджнг ресджјркг жпогпамг на ВПТШ 

Поред тога да ли студенти завршавају трогодишње или четворогодишње средње школе и у ком граду (месту), 
важно је приказати и које су то средње школе како би се видело да ли настављају ка истом усмерењу или га 
мењају избором студијског програма из потпуно друге области. Такви подаци се могу прочитати са следећих 
дијаграма (слика 7). 

 

Слика 7.  Приказ студената и њихових завршених средњих школа (за све три посматране уписне године и све студијске програме) 

INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 



3.7 Са каквжм сржгуом ресдгнеж еавпшавајс рпгдњг школг 

Како би се видела структура студената ВПТШ према њиховом успеху у средњој школи, потребно је креирати 
дијаграме који ће направити везу између ових категорија. На слици 8 дат је приказ укупног удела успеха 
одличан, врло добар, добар, довољан и на крају (најмањи дијаграм) студенти који су прешли са неких других 
високих школа или факултета. 

 

Слика 8.  Успех студената у средњој школи 

Сумарно, табеларно приказано подаци који се могу прочитати са слике, дати су и у табели II. 

ТАБЕЛА II.  ПРЕГЛЕД БРОЈА СТУДЕНАТА ПО УСПЕХУ И ПРЕГЛЕД БРОЈА СТУДАНТА ПО ГОДИНАМА УПИСА 

УСПЕХ БРОЈ СТУДЕНАТА ГОДИНА УПИСА БРОЈ СТУДЕНАТА 

ВРЛО ДОБАР 425 2015/16 402 

ДОБАР 407 2014/15 323 

ОДЛИЧАН 114 2016/17 304 

ДОВОЉАН 48 

ПРЕЛАЗ са других високих школа 35 

 

3.8 Ие којг дпдавг долаег ресдгнеж на ВПТШ? 

 
Такође, још једна битна одредница студената, као и место где завршавају средње школе јесте држава из које 

долазе. На следећој слици (слика 9) види се да највећи број студената долази из Србије, што је потпуно 
природно, али и да има страних држављана упсаних на ВПТШ. Поред Србије (947 студената), заступљене су још 
Босна и Херцеговина (71), Црна Гора (10) и Словенија(1). 

 

Слика 9.  Број студената по државама из којих долазе 

4 ЗАКЉУЧАК 

У раду је техником стабла одлучивања спроведено једно истраживање над реалним подацима о студентима 
ВПТШ Ужице, добијеним из базе података студентске службе. Оно што карактерише један овакав вид 



истраживања насупрот традиционалним статистичким методама јесте да се не одвија нужно по унапред 
утврђеним правилима већ омогућава истраживачу да на основу своје креативности у анализи података може да 
открије нова, неочекивана правила и карактеристике. Такође, код традиционалних статистичких метода имамо 
унапред утврђене моделе и формуле по којима се врши испитивање, а уједно и неке очекиване резултате. Са 
друге стране, дата мининг нам омогућава да без претходних предпоставки о исходу дођемо до истих чиме 
добијамо исправне резултате, јер уколико су добијени подаци мање очекивани, самим тим је утицај на њих мањи 
од стране истраживача. Док се традиционалне статистичке анализе заснивају на тестирању постављених 
хипотеза, дата мининг се ослања на истраживање путем софтвера, којим се утврђују везе и међузависности 
великог броја чинилаца, и тако добијамо одговоре који могу помоћи у решавању највећег броја проблема. Дакле, 
оно што је најбитнија одлика дата мининга, у ствари јесте то што постављамо питање и без претходних 
предпоставки о могућим одговорима добијамо непристрасне, свеже и поуздане одговоре који се могу 
искористити за унапређење постојећих стања.   

Кроз истраживачки део овог рада и одговоре на питања која су унапред постављена, долази се и до одговора 
на питања која нису била ни постављена.  Па тако, детаљном анализом добијених резултата уочавају се одређени 
трендови који нису били очигледни. На пример, кроз период од три године, лако се уочава који студијски 
програми губе на популарности, који је добијају и на основу тога треба размотрити отварање нових студијских 
програма или укидање неких постојећих. На самом почетку није постојала намера да се проучава популарност 
појединих студијских програма, али је такав закључак сам изронио на површину кроз одговоре на нека друга 
питања.  

Основни циљ овог рада јесте да се кроз проучавање уписаних студената на прву годину открију битне 
карактеристике о бројности студената, месту одакле долазе, средњим школама које завршавају, њиховом успеху, 
итд. Све то у сврху предвиђања будућих корака како би се тамо где стагнира или опада заинтересованост 
будућих студената појачала промоција свих или искључиво неких студијских програма. Рецимо, уз откривање 
чињенице да на студијски програм Машинство долази незнатан број студената након завршене гимназије, у овим 
средњим школама не би требало посебну пажњу посвећивати промоцији овог студијског програма. Са друге 
стране, уколико се сматра да за тако нешто има потенцијала, појачати промоцију како би се будућим студентима 
што више приближио неки одређени студијски програм. Такође, кроз део истраживања у коме се открива да 
ВПТШ уписују углавном студенти из градова и места из окружења а највише из Ужица лако се долази до 
закључка да увек треба пратити и предвиђати који су то студијски програми најпотребнији у том окружењу и 
окретати се од мање потребних ка више потребним студијским програмима па чак и ако то значи затварање 
постојећих и отварање нових студијских програма. 

Уз све претходно поменуто, може се закључити да технике дата мининга могу бити примењене у свакој 
сфери живота а не само за истраживање тржишта у маркетиншке сврхе за шта је у почетку највише коришћено. 
Резултати добијени овим радом показују да једно овакво истраживање  може помоћи да се одреде разни 
параметри који одређују или утичу на упис студената на ВПТШ Ужице, конкретно, али се лако поступак може 
пренети и на друге образовне институције. 
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