
                                                                                           

БАПУСС има ФОКУС 

ФЕСТИВАЛ ОБРАЗОВАЊА, КУЛТУРЕ, УМЕТНОСТИ И СПОРТА 

 

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија (БАПУСС),                             

23 и 24. јуна 2021. године први пут организује Фестивал образовања, културе, уметности    

и спорта – ФОКУС 21. 

Београдска академија пословних и уметничких струковних студија по први пут организује 

фестивал који обједињује образовање, културу, уметност и спорт истичући значај свих ових 

сегмената код студентске популације. Фестивал ће се одржати на платоу испред Београдске 

академије, у улици Краљице Марије број 73.  

Студенти, средњошколци и посетиоци фестивала ФОКУС 21 моћи ће да учествују у 

занимљивом интерактивном програмском садржају, где ће имати прилику да покажу своје 

знање, вешине, креативност, спортски и такмичарски дух, освоје вредне награде и поред свега 

добро се забаве уз културно-уметнички и музички програм. 

Ово је јединствена прилика да се посетиоци фестивала информишу о достигнућима студената 

Академије, али и о информатичкој иновацији БАПУСС-а, која представља јединствени сервис 

за студенте на читавом Балкану. У питању је АДА - Академскa дигиталнa асистенткиња, 

виртуелни чет-бот заснован на вештачкој интелигенцији. У просторијама БАПУСС-а могу се 

посетити изложбе старих диплома БАПУСС-а, али и радова, слика и фотографија студената 

Одсека за уметност и дизајн, као и похађати бесплатне радионице пословних вештина Одсека 

за пословне и информатичке студије. 

Из БАПУСС-а истичу да су посебно поносни на Сајам привредника, који се за ову прилику 

организује првог дана фестивала (23. јуна 2021. године) на платоу испред Академије, на коме ће 

учествовати 65 угледних привредника из целе Србије, а поводом 65 година дуге традиције 

струковног образовања. 

У оквиру спортског дела фестивала, у сарадњи са пријатељем фестивала Спортским Центром 

„Олимп“ организује се средњошколски турнир у баскету и шутирању тројки, док ће у музичком 

делу фестивала посетиоце забављати: Гудачки квартет Хабанера, „Street art bend“ Балкански 

менталитет, музички бенд Че, али и популарни музички састав Денис и Обуле. 

Из организације фестивала ФОКУС 21 позивају младе да 23. и 24. јуна посете плато испред 

Академије у улици Краљице Марије бр. 73 и својим присуством и активним учешћем 

допринесу промоцији образовања, културе, уметности и спорта у нашем граду.  

Ако је ваш фокус образовање, култура, уметност и спорт, БАПУСС вас очекује на фестивалу 

ФОКУС 21 ! 

 

Више информација, као и детаљан програм фестивала можете пронаћи на линку: 

 https://www.bpa.edu.rs/sr-cyrl-cs/fokus-festival 

https://www.bpa.edu.rs/sr-cyrl-cs/fokus-festival


                                                                                           

Оквир 1: Славимо 65 година традиције струковног образовања БАПУСС-а 

Континуитет у раду, дуга традиција и искуство, осавремењени наставни програми, изузетни услови 

студирања и техничке могућности чине Београдску академију пословних и уметничких струковних 

студија најатрактивнијом и највећом високошколском установом овог типа, не само у Србији, већ и на 

Балкану. Посебно смо поносни на 65 година искуства у образовању, као и на преко 120.000 

дипломираних студената. На акредитованих 18 студијских програма тренутно студира више од 5000 

студената.  

Оквир 2: Сајам привредника (23. јуна 2021. године)  

Посебан део Фестивала ФОКУС 21 посвећен је успешним привредницима и предузетницима из целе 

Србије, од којих су многи и бивши студенти Академије. Својим учешћем на Сајму привредника имаће 

прилику да посетиоцима презентују како своје производе, тако и своје успешне пословне приче, као 

својеврсне бесплатне радионице пословних вештина. Из БАПУСС-а истичу да су управо ови људи 

њихови најбољи амбасадори и прави примери повезаности струковног образовања и привреде као једног 

од принципа на којима  Академија инсистира. 

Оквир 3: Пункт за вакцинацију против Корона вируса (23 и 24. Јуна 2021. године) 

У сарадњи са пријатељем Фестивала, градском општином Звездара, на платоу испред БАПУСС-а, за 

време трајања фестивала ФОКУС 21 биће постављен мобилни пункт за вакцинацију на коме ће сви 

средњошколци, студенти, али и други заинтересовани грађани, моћи да се вакцинишу против Корона 

вируса. Београдска академија пословних и уметничких струковних студија на овај начин жели да апелује 

на све студенте и остале грађане да се вакцинишу и тако заштите себе, своје породице и буду одговорни 

према друштву у целини.  


