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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 

Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152 а 
 

К О Н К У Р С  
ЗА УПИС НА СТУДИЈЕ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

У ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 
На основу дозволе за рад Академије струковних студија Београд, број 612-00-01656/2019-06 

од 14.10.2019. године 
 
Расписује се Конкурс за упис на студије у прву годину основних струковних студија у школ-

ску 2020-2021 годину на следећим одсецима: 
 

ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 
Београд, Кнеза Вишеслава 70 

 
Одсек Висока хотелијерска школа, школске 2020/2021. године, уписује на студије првог сте-
пена-основне струковне студије 360 студената на следеће студијске програме: 
 

Студијски про-
грам 

број сту-
дената на 

буџету 

број студената 
који плаћа 
школарину 

укупан 
број студе-

ната 

Висина школарине 
за држављане Ре-
публике Србије 

Висина школарине 
за стране држав-

љане1 

Хотелијерство 35 115 150 70.000,00 дин. 1.000 € 
Ресторатерство 20 40 60 75.000,00 дин. 2.000 € 
Гастрономија 35 115 150 90.000,00 дин. 2.500 € 
УКУПНО 90 270 360   

 
Одлуком Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програ-
ма основних струковних студија који се финансирају из буџета за високе школе струковних 
студија чији је оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години утврђује се да Школа 
може уписати у прву годину студијских програма основних струковних студија највише 90 
студената у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике Србије. Од-
луком Владе РС такође се утврђује да Школа може, под посебним условима, у статусу студен-
та чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, уписати највише:  

 1 студент са инвалидитетом; 
 1 студент припадникa ромске националности; 
 1 студент држављанин Републике Србије који је у школској 2019/2020. години завр-

шио средњу школу у иностранству. 
 

Домаћи држављани школарину могу платити у ратама закључно са 30. априлом 2021. 
године, с тим што прва рата износи 40% школарине.  
Студенти који плаћају школарину добијају уџбенике без накнаде. 
 

II 
 

1. Услов за упис на студијске програме Хотелијерство , Ресторатерство и Гастрономија је 
средње образовање у трогодишњем или четворогодишњем трајању и пријемни испит. 

2. Држављанин Републике Србије који је , у школској години 2019/2020, завршио средњу 
школу у иностранству , односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем 
акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији ималац је стране средњо-
школске исправе која подлеже поступку нострификације од стране Министарства просвете, 

                                                 
1 Страни студенти плаћају 60% наведене школарине, уколико са државом чији су држављани постоји 

реципроцитет у погледу плаћања школарине за студије. 
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науке и технолошког развоја Републике Србије (даље: ималац стране средњошколске испра-
ве).  

Ималац стране средњошколске исправе може остварити право уписа у прву годину студија у 
оквиру буџетске квоте утврђене Одлуком Владе за држављане Републике Србије који су у 
школској 2019/2020 години стекли страну средњошколску исправу у другом уписном року. 

Ималац стране средњошколске исправе из претходног става, може бити уписан на студије у 
статусу студента чије се студије финансирају из буџета ако се квалификује до броја студена-
та чије се студије финансирају из буџета утврђеног одлуком Владе за категорију држављана 
Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству. 

Са потврдом да је у току поступак нострификације стране средњошколске исправе надлеж-
ног органа Министарства просвете, науке и технолошког развоја или доказом да је предат 
захтев за нострификацију, ималац стране средњошколске исправе може се пријавити за упис 
у прву годину студија у првом уписном року. 

Ималац стране средњошколске исправе који стиче диплому полагањем ИБ матуре, у првом 
уписном року доставља потврду средње школе да је положио све испите предвиђене програ-
мом за стицање међународно признате матуре (International Baccaleurate Diploma Program-
me). 

Имаоци стране средњошколске исправе из претходна два става који оствари право уписа на 
студије у првом уписном року у оквиру броја редовних буџетских места по одлуци Владе, 
односно у оквиру броја самофинансирајућих места, могу се уписати у прву годину студија 
условно, уз обавезу да до почетка наставе доставе решење надлежног органа Министарства 

Просвете, науке и технолошког развоја о нострификацији његове средњошколске исправе.  

3. Припадници српске националне мањине из суседних земаља се, под условом да су им 
нострификована страна средњошколска документа, уписују на студије под истим условима 
као и држављани Републике Србије, укључујући и право на упис у статусу студента чије се 
школовање финансира из буџета Републике Србије. Суседним земљама се овде сматрају Ре-
публика Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Ре-
публика Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република Хрватска и Република Сло-
венија. У погледу поступка нострификације средњошколских докумената стечених у инос-
транству, за припаднике српске националне мањине из суседних земаља, важи наведено (у 
претходној тачки овог Конкурса) за држављане Републике Србије који су претходно образо-
вање завршили у иностранству. Изузетно, кандидати са средњошколским документима 
издатим у Републици Српској не нострификују та документа.  

Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и доказ о припадности 
српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву о припадности српској нацио-
налној мањини. 

4. Страни држављани, укључујући и стране држављане у статусу миграната/тражилаца ази-
ла, могу се уписати на основне струковне студије искључиво у статусу самофинансирају-
ћег студента, под истим условима као држављани Републике Србије (полажу пријемни ис-
пит) и под условом да познају српски језик у мери потребној за праћење наставе. Уколико су 
страну средњошколску исправу стекли у иностранству, страни држављани приликом пријаве 
на Конкурс, поред осталих захтеваних докумената које подносе сви кандидати, предају и:  

4.1. оригинална средњошколска сведочанства и диплому, односно еквивалентне документе, 
уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца, као и решење Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије о нострификацији стечене средњошколске 
дипломе на увид и неоверене фотокопије тих докумената (фотокопије докумената се не вра-
ћају кандидату);  

4.2. пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша. 

Пре уписа, кандидат страни држављанин, дужан је да Школи поднесе доказ да је здравствено 
осигуран за школску 2020/2021 годину. 
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III 
  

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 еко-

номије. 
 

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 
 

Практични део пријемног испита на Гастрономији и Ресторатерству се бодује до 10 бо-
дова. Критеријуми за оцењивање су: 
 

Назив критеријума Бодови из  
Куварства 

Бодови из  
Услуживања 

Лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став 2 2 
Организација и техника радних процеса 2 2 
Препознавање животних намирница и њихова примена 2 / 
Култура опхођења и понашања  / 2 
Опште вештине на радном месту 2 2 
Завршни радови и операције 2 2 

 
На студијском програму ХОТЕЛИЈЕРСТВО ради се ТЕСТ ОПШТЕ 
ИНФОРМИСАНОСТИ који се бодује са 10 бодова , односно 10 питања по 1 бод. 

  
V 

 

Мерила за избор кандидата су: 

Под општим успехом постигнутим у средњем образовању подразумева се збир просечних 
оцена из свих предмета за I, II, III и IV разред помножен са 2 за кандидате који су завршили 
IV степен, односно збир просечних оцена из свих предмета за I, II, III, разред помножен са 2 
за кандидате који су завршили трогодишње средње образовање. По овом основу кандидат 
може имати најмање 12, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи заокружује сe 
на две децимале. 

Успех на пријемном испиту се вреднује и израчунава 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 бо-
дова за практични испит или тест информисаности. 

Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе у појединачној конкуренцији 
освојио једно од прва три места на Републичком такмичењу које организује Министарство 
просвете и науке или на међународном такмичењу, не полаже пријемни испита из тог пред-
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мета Овом кандидату признаје се максималан број бодова из тог предмета без полагања при-
јемног испита. 

Рангирање кандидата 

Рангирање кандидата врши се на основу укупно постигнутог успеха у средњој школи и успе-
ха на пријемном испиту.  

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, 
Школа ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на ранг листи, у року ут-
врђеним конкурсом. 

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Јединственој ранг листи није утвр-
ђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор директору Школе, односно Са-
вету Школе жалбу на Коначну ранг листу. 

 
VI 

Уписни рокови 
 

 Први уписни рок 

Пријављивање кандидата 
24, 25. и 26. јуни 

од 09 до 15 часова 
Списак пријављених кандидата 27. јуни до 12 часова 
Полагање пријемног испита 29. и 30. јуни по распореду 
Јединствена ранг листа 02. јули до 10 часова 
Увид у тест и улагање приговора на Јединствену 
ранг листу руководиоцу Одсека 

03. јули од 10 до 12 часова 

Одлука руководиоца Одсека  03. јули од 12 до 14 часова 
Жалба председнику Академије  04. јули до 10 часова 
Решење по жалби председника Академије  04. јули до 14 часова 
Коначна ранг листа  06. јули 

Упис примљених кандидата 
07. и 08. јули 

од 09 до 15 часова 
Упозоравају се кандидати да се придржавају рокова уписа у складу са одредбама Конкурса за 
упис у прву годину студија у Високу хотелијерску школу у школској 2020/2021. години. За 
кандидате који се не упишу у предвиђеном року сматраће се да су одустали од уписа. Уместо 
њих биће уписани следећи кандидати са објављене ранг листе. 
 

VII 
 

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 
 уверење о држављанству 

Фотокопије докумената кандидата се не враћају. 
 

VIII 
Упис примљених кандидата 
Упис кандидата се врши са коначне ранг листе свих пријављених кандидата, изузев кандида-
та који испуњавају услове за упис применом Програма афирмативних мера, који се рангирају 
и на посебним ранг листама.  

Упис у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије врши се за кандидате 
који остваре више од 50 поена и који се налазе на коначној ранг листи до броја одобреног 
Одлуком Владе РС. 
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Упис у статусу студента који плаћа школарину врши се за кандидате који oстваре више од 30 
бодова и који се налазе на коначној ранг листи до броја одобреног уверењем о акредитацији 
студијског програма. 

Уколико више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, 
предност за упис има кандидат који је остварио више бодова на пријемном испиту. Уколико 
више кандидата на коначној ранг листи има исти укупан број остварених бодова, при чему 
такви кандидати имају идентичан број бодова по основу успеха на пријемном испиту и по 
основу успеха из средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бољу просе-
чну оцену у четвртом разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну просечну 
оцену у четвртом разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је остварио бо-
љу просечну оцену у трећем разреду средње школе; ако такви кандидати имају идентичну 
просечну оцену у трећем разреду средње школе, предност за упис има кандидат који је ос-
тварио бољу просечну оцену у другом разреду средње школе; ако такви кандидати имају 
идентичну просечну оцену у другом разреду средње школе, предност за упис има кандидат 
који је остварио бољу просечну оцену у првом разреду средње школе. Уколико се и након 
примене свих напред наведених критеријума не може направити разлика између више кан-
дидата који имају идентичан пласман на коначној ранг листи, предност за упис утврдиће Ко-
мисија.  

Изузетно, рангирање и упис кандидата који испуњавају услове за упис применом Програма 
афирмативних мера, који се приликом пријављивања на Конкурс определе за упис у оквиру 
једног од Програма афирмативних мера уписа, обавиће се у складу са горе наведеним опш-
тим правилима рангирања кандидата (бодовање успеха), али и у складу са посебним прави-
лима Програма афирмативних мера и у оквиру посебних уписних квота опредељених за упис 
кандидата применом Програма афирмативних мера. Кандидати који се приликом пријављи-
вања на Конкурс определе за упис у оквиру неког од Програма афирмативних мера уписа су 
такође у обавези да полажу пријемни испит. Након полагања пријемног испита, кандидати 
који су се изјаснили за упис коришћењем Програма афирмативне мере, рангирају се и на по-
себној ранг листи за упис тих кандидата, са које школа уписује на терет буџета Републике 
Србије број кандидата одређен Одлуком Владе Републике Србије за упис на терет буџета 
применом одређеног Програма афирмативне мере уписа. Кандидати који се определе за упис 
у оквиру неког од Програма афирмативних мера уписа, а који се не рангирају у оквиру квота 
за упис на терет буџета применом Програма афирмативних мера уписа, рангирају се са оста-
лим кандидатима за редовна буџетска места, односно на јединствeној ранг листи.  
 

Документа потребна за упис 
 оригинална сведочанства свих разреда средње школе; 
 оригинална диплома средње школе; 
 извод из матичне књиге рођених;  
 уверење о држављанству; 
 два ШВ-20 обрасца за упис у 2020/2021. школску годину (купују се у скриптарници);  
 празан индекс са холограмском налепницом (купује се у скриптарници школе);  
 две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm (не са матуре); 
 уговор о плаћању школарине (добија се у школи) ; 
 доказ о уплати прве рате или целе школарине за студенте који плаћају школарину; 
 ЗПУ 400,00 динара – плаћа се у готовини, у Школи на дан уписа. 

 

Упис на слободна места 
У првом уписном року, дана 08.07.2020. године у 15:15 часова у просторијама Школе, Коми-
сија за упис саопштиће број слободних места и извршити прозивку кандидата који се налазе 
„испод црте“ примљених кандидата , а по редоследу са коначне ранг листе.  

Заинтересовани кандидати за упис на слободна места морају бити присутни у ово време и 
изјаснити се о упису. Право уписа стичу прозвани присутни кандидати који то прихвате. 
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Начин плаћања школарине 
Школарина се може платити на више начина: 

1. у целости приликом уписа 
2. у две једнаке рате: 50% приликом уписа а преосталих 50% приликом уписа летњег семе-

стра; 
3. у више рата: 

 прва рата у висини 40% школарине плаћа се приликом уписа 
 друга рата у висини 10% школарине плаћа се до 30. новембра 2020. године 
 трећа рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. децембра 2020. године 
 четврта рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. јануара 2021. године 
 пета рата у висини 10% школарине се плаћа до 28. фебруара 2021. године 
 шеста рата у висини 10% школарине се плаћа до 31. марта 2021. године 
 седма рата у висини 10% школарине се плаћа до 30. априла 2021. године 

 
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 школарину добија уџбенике без накнаде. Рок за преузимање уџбе-
ника је до завршетка наставе у летњем семестру (мај), после чега се губи право на 
уџбенике без накнаде. 

Висина износа месечне рате за уплату биће усклађивана са растом трошкова у претходном 
периоду који исказује Републички завод за статистику. 

Студенти - странци, плаћају школарину у динарској противвредности по средњем курсу На-
родне банке Србије важећем на дан уплате. Изузетно плаћају 60% школарине, уколико са 
државом чији су држављани постоји реципроцитет у погледу плаћања школарине за студије. 

Уплата школарине и накнаде за полагање пријемног испита врши се на текући рачун Акаде-
мије струковних студија Београд који ће бити видно истакнут на Сајту Академије и свих од-
сека. 

Приликом уписа студенти ће добити упутство за будућа плаћања обавеза према Школи. 

 
 

Председник 
Наставно-стручног већа 

 
Др Славољуб Вићић 


