
            
ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 

Београд, Кнеза Вишеслава 70 

Број:         Датум : 15.05.2018 године 
 

На основу члана 25. и 59. Статута  Високе хотелијерске школе струковних 

студија ,  и  предлога Наставно-стручног  већа са седнице одржане дана 11.05.2018. 

године, Управни одбор   је  на седници одржаној дана 15.05.2018 године донео следећу 

 

О Д Л У К У 
Утврђује се текст конкурса  за упис студената у прву годину основних струковних стдија 

школске 2018 / 2019 године: 
 

I Тачка 

На основу дозволе за рад број 612-00-916/2007-04 од 02.10.2007. године, Уверења о акредитацији  

број  612-00-03476/2016-06 од 09.02.2018 године, Висока хотелијерска школа струковних студија   

уписује у  прву годину основних струковних студија школске 2018/2019 године 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 
 

Статус буџетског студента може остварити студент који има више од 51 поен и који се налази 

на коначној ранг листи у квоти која се финансира из Буџета Републике Србије. 

Број студената који се финансирају из буџета утврдила је Влада Републике Србије  Одлуком о 

броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који 

се финансирају из буџета за високе школе струковних студија чији је оснивач Република у 

школској 2018/2019 години ( „Сл.гласник РС“ бр. 38 од  18. мај 2018.). 

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи 

налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, а има најмање 30 бодова. 

Кандидат који плаћа школарину може бити уписан уколико се на јединственој ранг листи 

налази до броја одобреног за упис кандидата који плаћају школарину, а има најмање 30 бодова. 
 

II Тачка 

Услов за упис на студијске програме Хотелијерство , Ресторатерство и Гастрономија је 

средње образовање у четворогодишњем трајању и пријемни испит. 
 

III Тачка 

Пријемни испит обухвата програмске садржаје изучаване у средњој школи. 
 

На студијском програму Хотелијерство : 

• тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки) 

• тест опште информисаности  

• тест из једног предмета по избору: Агенцијско - хотелијерско пословање,Социологија, 

Географија, Основи економије. 
 

На студијском програму Ресторатерство: 

• тест из страног језика по избору (енглески, француски, руски и немачки) 

• практични део испита из предмета Услуживање 

• тест из једног предмета по избору: Услуживање, Социологија, Географија, Основи економије. 
 

На студијском програму Гастрономија: 

• тест из страног језика по избору (енглески, француски,руски и немачки) 

• тест и практични део испита из предмета Куварство. 

Полагање тестова  из једног  предмета по избору и страног језика траје 45 минута, а из теста 

опште информисаности 30 минута. 



 

IV Тачка 

Критеријуми за оцењивање  практичног дела пријемног испита : 
 

 на студијским програмима Гастрономија и Ресторатерство се бодује са  10 бодова 

који се распоређује  на следећи начин: 

 

Практични испит из КУВАРСТВА: 

– лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став    2 бода 

– организација и техника радних процеса     2 бода 

– препознавање животних намирница и њихова примена   2 бода 

– опште вештине на радном месту      2 бода 

– завршни радови и операције       2 бода. 

Кандидати  полажу практични део  испита  из Куварства у  одговарајућој униформи. 

  

Практични испит из УСЛУЖИВАЊА: 

– лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став     2 бода 

– организација и техника радних процеса     2 бода 

– култура опхођења и понашања       2 бода 

– опште вештине на радном месту      2 бода 

– завршни радови и операције        2 бода. 

 

 на студијском програму ХОТЕЛИЈЕРСТВО се ради ТЕСТ ОПШТЕ 

ИНФОРМИСАНОСТИ који се бодује са 10 бодова , односно 10 питања  по 1 бод. 

     

V Тачка 

Мерила за избор кандидата су: 
 

 Општи успех у сва четири разреда средње школе кojи се вреднује и израчунаваја у 

бодовима, на следећи начин: Збир просечних оцена у сва четири разреда средње школе множи 

се са два, с тим што се успех у средњој школи рачуна заокруживањем на две децимале. По овом 

основу кандидат може остварити најмање 16 (шеснаест), а највише 40 (четрдесет) бодова. 
 

 Успех на пријемном испиту кojи се вреднују и израчунавају у бодовима, на следећи 

начин: Тачан одговор на пријемном испиту вреднује се једним бодом. Резултат који кандидат 

постигне на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова, односно од 0 до 30 бодова за сваки 

предмет: страни језик до 30 бодова, други изборни предмет до 20 бодова за писмени тест и до 

10 бодова за практични испит или тест информисаности. 

Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе освојио једно од прва три 

појединачна места на Републичком такмичењу које организује Министарство просвете  и 

наукили на међународном такмичењу, не полаже пријемни испита из тог предмета. Овом 

кандидату 

пријемни испит се вреднује максималним бројем бодова . 
 

VI Тачка 

 Рокови уписа су: 

 

 Први уписни рок Други  уписни  рок 

Пријављивање кандидата 
21. 22. 23. и 25 јуни 

од 09 до 15 часова 

03. и 04. септембар 

од 09 до 15 часова 

Полагање пријемног испита 27. 28. јуни 05. и 06. септембар 

Јединствена ранг листа 30. јуни 07. септембар 

Приговор на Јединствену ранг листу 02.јули 10. септембар 

Жалба Управном одбору  03.јули 11 септембар 

Коначна ранг листа 04.јули 12. септембар 

Упис примљених кандидата 
05. и 06. јули 

од 09 до 15 часова 

13. и 14. септембар 

од 09 до 15 часова 

 



VII Тачка 

Документа потребна за пријаву на конкурс 

Кандидати подносе на увид оригинална документа а прилажу следеће фотокопије  : 

 пријава на конкурс ( налази се у Информатору ); 

 сведочанства свих разреда завршене средње школе; 

 диплому о положеном завршном (матурском) испиту.  

 извод из матичне књиге рођених 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају. 

 

VIII Тачка 

Трошкови уписа  
 

Полагање пријемног испита је 6.000,00 динара. 
 

Висина школарине у школској 2018/2019 години је : 
 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

 

ДРЖАВЉАНИ СРБИЈЕ 

(висина школарине у динарима) 

 

СТРАНИ ДРЖАВЉАНИ 

(висина школарине у еурима) 

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  на један од следећих начина:  

- једнократно: целокупан износ школарине при упису школске године;  

- у две једнаке рате - прву рату: при упису школске године, другу рату приликом уписа летњег 

семестра до 1.фебруара наредне године,  

-  у више  рата - прву рату у висини  40% школарине , и плаћа се приликом уписивања 

школске године, наредних 30% школарине закључно са 31. јануаром 2019. до уписа летњег 

семестра и преосталих 30% школарине закључно са 30. априлом 2019. 

Школарина у ратама се плаћа на основу  Уговора о условима и начину плаћања школарине који 

студент  закључује са Школом на дан уписа. 

Студент који плаћа пун износ школарине добија  уџбенике без накнаде. Рок за  преузимање 

уџбеника  је до завршетка наставе у летњем семестру (мај), после чега се губи право на 

уџбенике без накнаде.  

Повраћај школарине се може извршити у року од 30 дана од уписа умањен за 20% износа за 

административне трошкове Школе. 

Приликом уплате школарине у више рата биће вршено усклађивање са растом трошкова у 

претходном периоду које исказује Републички завод за статистику. 

Студенти-странци, плаћају школарину утврђеном овим Ценовником у једнократном износу 

приликом уписа у одговарајућу годину студија. 

Студенти-странци, плаћају 60% школарине, уколико са државом чији су држављани постоји 

реципроцитет у погледу плаћања школарине за студије. 

 

 

Д о с т а в и т и:       П р е д с е д н и к 

-Комисији за упис       Управног  одбора 

- архиви         

         Рајко Добросављевић 
 


