
 

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 
струковних студија 

 

објављује 
 

К  О  Н  К  У  Р  С 
за упис студената у прву годину основних струковних студија 

школске 2015. / 2016. године 
 

У прву годину основних струковних студија школске 2015/2016 године Школа уписује  
укупно 360 студената на студијске програме према следећој табели: 

 

Студијски програм 
Број студената 

на буџету 
Број студената који 
плаћа школарину 

Укупан број 
студената 

Хотелијерство 35 115 150 

Ресторатерство 20 40 60 

Гастрономија 35 115 150 

Укупно 90* 270 360 
 

*Поред одобрених 90, Школа ће на буџет уписати једног студента са инвалидитетом, једног ромске националности 
и једног који је држављанин Републике Србије а школску 2014/2015. годину је завршио у иностранству. 



 

 

Услови за упис 
 
 
 

На студијске програме Хотелијерство и Ресторатерство услови су:  

 завршена средња школа,  

 општа здравствена способност за рад у угоститељству и  

 пријемни испит. 
 
На студијски програм Гастрономија услови су:  

 завршена средња угоститељска школа – смер куварство или 
посластичарство, или школа прехрамбено - технолошког усмерења 
или војно – интендантска школа,  

 општа здравствена способност за рад у угоститељству и  

 пријемни испит. 
 

 



 

РОКОВИ ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНАТА И УПИС 
 
 

Предаја докумената је  

24, 25. и 26. јуна 2015. године,  
од 09:00 до 15:00 часова. 

 
 

Списак пријављених кандидата и распоред полагања  
пријемног испита објављује се 26. јуна 2015. године до 20 часова 

Евентуалне грешке у списку кандидати треба да пријаве Комисији за 
упис или на e-mail upis@vhs.edu.rs до 30. јуна 2015. године до 15 часова  

 

Документа потребна за пријаву на конкурс 

 пријава на конкурс (налази се у Информатору који ће Школа ускоро одштампати); 
 сведочанства свих разреда завршене средње школе; 
 дипломa о положеном завршном (матурском) испиту и 
 извод из матичне књиге рођених 
 

Кандидати подносе на увид оригинална документа а прилажу неоверене фотокопије: 
Фотокопије приложених докумената се не враћају. 

 



 

Полагање пријемног испита је 

29. и 30. јуна 2015. године, према распореду. 
 

По завршетку испита Школа ће објавити тачне одговоре на задата питања.  По 
обради тестова биће објављени резултати на сајту и огласној табли. 

Кандидати који буду имали примедбу на остварени број поена моћи ће да 
поднесу приговор и погледају радове 01. јула од 10:00 до 13:00 часова ради 
исправке евентуалних грешака насталих компјутерском обрадом података. 

 
Објављивање Јединствене ранг листе је 01. јула 2015. године. 

 

Подношење приговора на Јединствену ранг листу је 02. јула 2015. године од 
09:00 до 15:00 часова. Пријава се подноси директору Школе. 

 

Подношење жалбе на одговор директора по приговору на Јединствену ранг 
листу је 03. јула 2015. године, од 09:00 до 13:00 часова. Жалба се подноси 

Управном одбору Школе. 
 

Објављивање Коначне ранг листе је 04. јула 2015. год. 



 

 

Упис примљених кандидата је 

06. и 07. јула 2015. године, 

од 09:00 до 15:00 часова. 
 
 
Уколико се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у 
предвиђеном року, Висока хотелијерска школа ће уместо њега уписати другог 
кандидата према редоследу на коначној ранг листи. Поступак за утврђивање 
новог кандидата је следећи: Дана 07.07.2015. године у 15:15 часова саопштиће се број 
евентуално слободних места за упис и извршиће се прозивка кандидата који се налазе 
„испод црте“ за упис на самофинансирање, који могу да се упишу у статусу студента са 
плаћањем школарине а по редоследу са коначне ранг листе. 
Заинтересовани кандидати „испод црте“ морају бити присутни у наведено време. Право 
уписа стичу прозвани присутни кандидати. 



 

Документа и формулари потребни за упис 
- оригинална средњошколска документа (сва сведочанства и диплома 

средње школе ) 
- извод из матичне књиге рођених 
- лекарско уверење за упис у Школу (обавезно из студентске 

поликлинике у Београду, улица Крунска 57) 
- две фотографије формата 4.5 х 3.5 цм 
- индекс и два ШВ20 обрасца (све се купује у школи) 
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте 
- обавезно је уплатити осигурање за школску 2015/16 (у школи) 

Висина школарине у школској 2015/2016 години је: 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ДРЖАВЉАНИ СРБИЈЕ 

(висина школарине у динарима) 
СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ 

(висина школарине у еврима) 

ХОТЕЛИЈЕРСТВО 70.000,00 1.500,00 

РЕСТОРАТЕРСТВО 75.000,00 2.000,00 

ГАСТРОНОМИЈА 90.000,00 2.500,00 
 

Школарина се може платити у целости приликом уписа или на рате: 
 

 



 

Школарина у ратама се плаћа на основу уговора о условима и начину плаћања 
школарине који студент закључује са Школом приликом уписа. 

 
 

Студенти - странци, плаћају школарину у једнократном износу приликом уписа у одговарајућу годину студија, 
односно школску годину, изузетно плаћају 60% школарине, уколико са државом чији су држављани постоји 

реципроцитет у погледу плаћања школарине за студије. 
 

Кандидати могу прву рату уплатити у било којој пошти или банци.  
Уплата се врши на жиро рачун школе број: 

8 4 0  -  1 8 1 9 6 6 6  -  9 6  
 

У поље позив на број треба уписати матични број студента. 
Уплатница се доноси на упис као доказ о уплати прве рате школарине. 


