
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 
Београд, Кнеза Вишеслава 70 

 

Одсек Висока хотелијерска школа, школске 2022/2023. године, у 
другом уписном року, уписује на студије првог степена - основне стру-
ковне студије 94 студента на следеће студијске програме:  
 

Студијски 
програм 

број студената 
који плаћа 
школарину 

Висина школарине 
за држављане Р. 

Србије 

Висина школарине 
за стране 

држављане1 
Хотелијерство 71 70.200,00 дин. 1.000 € 
Ресторатерство 23 75.000,00 дин. 2.000 € 
Гастрономија - 90.000,00 дин. 2.500 € 
УКУПНО 94   

 
Одлуком Владе РС одсек Висока хотелијерска школа може, под посебним 

условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике 
Србије, уписати једног студента држављанина Републике Србије који је у 
школској 2021/2022. години завршио средњу школу у иностранству.  

За ово место се прави посебна ранг листа без обзира на жељени студијски 
програм кандидата и на буџет може бити уписан само првопласирани кандидат.  
 
 

II 
 

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

2. Држављани Републике Србије који средњу школу заврше у иностранству у 
школској 2021/2022. години (која је изједначена са средњом школом завршеном у 
Републици Србији) као, као и држављани Републике Србије који су у школској 
2021/2022. години страну средњошколску исправу стекли завршавањем 
акредитованог страног средњошколског програма у установи у Републици Србији 
(даље: имаоци стране средњошколске исправе) или поседују диплому ИБ матуре, 
могу да се упишу на основне струковне студије у Школи, под условом да им се (од 
стране Агенције за Квалификације) призна (нострификује) страна средњошколска 
исправа.  
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. Суседним земљама се овде 
сматрају Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, 
БЈР Македонија, Република Албанија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Република 
Хрватска и Република Словенија. У погледу поступка нострификације 
средњошколских докумената стечених у иностранству, за припаднике српске 
националне мањине из суседних земаља, важи наведено (у претходној тачки овог 
Конкурса) за држављане Републике Србије који су претходно образовање завршили 
у иностранству. Изузетно, кандидати са средњошколским документима издатим у 
Републици Српској не нострификују та документа.  
                                                 
1 Страни студенти плаћају 60% наведене школарине, уколико са државом чији су држављани постоји 

реципроцитет у погледу плаћања школарине за студије. 



Припадници српске националне мањине из суседних земаља подносе и доказ о 
припадности српској националној мањини – попуњену и потписану Изјаву о 
припадности српској националној мањини.  
4. Страни држављани, укључујући и стране држављане у статусу 
миграната/тражилаца азила, могу се уписати на основне струковне студије 
искључиво у статусу самофинансирајућег студента, под истим условима као 
држављани Републике Србије (полажу пријемни испит) 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 просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије о 
нострификацији стечене средњошколске дипломе на увид и неоверене 
фотокопије тих докумената (фотокопије докумената се не враћају кандидату);  
4.2. пасош на увид и фотокопију прве стране пасоша. 
 
Пре уписа, кандидат страни држављанин, дужан је да Одсеку поднесе доказ да је 
здравствено осигуран за школску 2022/2023. годину. 

 
II 

  
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. 
 
На практичном делу пријемног испита из предмета Услуживање оцењују се 
следеће категорије (до 2 бода по свакој, максимално 10 бодова): 

 лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став 
 организација и техника радних процеса 
 култура опхођења и понашања 
 опште вештине на радном месту 
 завршни радови и операције  



На практичном делу пријемног испита из предмета Куварство оцењују се следеће 
категорије (до 2 бода по свакој, максимално 10 бодова):  

 лична хигијена са хигијеном рада, приступ и став 
 организација и техника радних процеса 
 препознавање животних намирница и њихова примена 
 опште вештине на радном месту 
 завршни радови и операције 

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

 
 

IV 
 

Мерила за избор кандидата 

 

Мерила за упис на основне струковне студије су: 
1. општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир 

појединачних просечних оцена свих завршених разреда помножи са 2. 
2. резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова.  

 
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 страни језик, од 0 до 20 бодова за писмени тест и од 0 до 10 бодова 
за практични испит (из Услуживања или Куаварства) или тест из Опште 
информисаности. 

 

Кандидат који је као ученик завршног разреда средње школе у појединачној 
конкуренцији освојио једно од прва три места на Републичком такмичењу које је 
организовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на 
међународном такмичењу, ослобађа се полагања пријемног испита и признаје им се 
максималан број бодова из тог предмета. 

 

Кандидат може конкурисати за упис на више студијских програма на Академији.  

 

Рангирање кандидата 

 

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

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

Учесник конкурса који сматра да редослед кандидата на Јединственој ранг листи није 
утврђен на начин предвиђен Конкурсом, може поднети приговор руководиоцу 
Одсека, односно председнику Академије жалбу на Коначну ранг листу. 

 



 
Уписни рокови 
 
Активност Термини у другом уписном року 
Пријављивање кандидата 1. и 2. IX 2022.г. од 9-15 часова 
Списак пријављених кандидата 5. IX 2022.г. до 12 часова 
Полагање пријемног испита 6. IX 2022.г. 
Прелиминарна ранг листа 7. IX 2022. г. до 10 часова 
Увид у тест и улагање приговора на 
Прелиминарну ранг листу Комисији 

7. IX 2022.г. од 10 до 12 часова 

Одлука Комисије  7. IX 2022.г. од 12 до 14часова 
Жалба председнику Академије  8. IX 2022.г. од 10 до 12 часова 
Решење по жалби председника Академије  8. IX 2022.г. од 12 до 14 часова 
Коначна ранг листа  8. IX 2022. године 

Упис примљених кандидата 
12. IX 2022. године од 9 до 15 

часова 
 
 
Упис на слободна места 
 

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у термину 
за упис предвиђен распоредом уписа, Одсек ће уписати уместо њега другог 
кандидата „прозивком“ по редоследу непримљених кандидата на Коначној ранг 
листи 09. септембра 2022. године у 15 часова у амфитеатру Одсека. 

Заинтересовани кандидати за упис на слободна места морају бити присутни у 
одређеном времену и изјаснити се о упису. Право уписа стичу прозвани присутни 
кандидати који су прихватили упис. 
 

VI 
 
Документа потребна за пријаву на конкурс 
 
Кандидати подносе на увид следећа оригинална документа и њихове неоверене 
фотокопије : 

1. сведочанства свих разреда завршене средње школе; 
2. диплому о положеном завршном (матурском) испиту.  
3. извод из матичне књиге рођених 
4. уверење о држављанству (не старије од 6 месеци) 

Фотокопије докумената кандидата се не враћају. 
 
Поред наведених докумената кандидати прилажу попуњену и потписану Пријаву на 
конкурс колу ће добити у школи. 
 
Приликом предаје докумената кандидату се дају Потврда о конкурисању, упутство за 
попуњавање листића са одговорима и пример налога за уплату 6000,00 динара на 
име трошкова пријемног испита. 
На дан полагања кандидат долази лично и доноси личну карту, Потврду и доказ о 
уплати трошкова. Пријемног. 

 
 



VII 
Упис примљених кандидата 
 

Упис кандидата се врши са коначне ранг листе свих пријављених кандидата, изузев 
кандидата који испуњава услове за упис по основу посебних мера уписа са посебне 
ранг листе.  

Упис у статусу студента који плаћа школарину врши се за кандидате који oстваре 
најмање 30 бодова и који се налазе на коначној ранг листи до броја одобреног уве-
рењем 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 просечну 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 бољу 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 
остварио 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 кандидата који имају идентичан пласман на коначној ранг 
листи, предност за упис утврдиће Комисија.  

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 општим правилима рангирања кандидата (бодовање 
успеха), али и у складу са посебним правилима Програма афирмативних мера и у 
оквиру посебних уписних квота опредељених за упис кандидата применом Програма 
афирмативних мера. Кандидати који се приликом пријављивања 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 посебној 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 осталим 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 не старије од 6 месеци; 
 празан индекс са холограмском налепницом (добија се скриптарници школе);  



 два ШВ-20 обрасца за упис у 2022/2023. школску годину (добијају се уз 
индекс);  

 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 школа-

рину; 
 ЗПУ 400,00 динара – плаћа се у готовини, у Одсеку на дан уписа. 

 
 

Начин плаћања школарине 
 

Школарина се може платити на више начина: 
1. у целости приликом уписа 

 
2. у две једнаке рате:  

• Прва рата (50% школарине) приликом уписа  
• Друга рата (преосталих 50%) до 1. фебруара 2023. године.  

 
3. у више рата: 

• Прва рата у висини 40% школарине плаћа се приликом уписа 
• Преосталих шест рата се уплаћују у једнаким месечним износима (10% школа-

рине), почев од новембра 2022. године закључно са априлом 2023. године. 
 
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 Народне банке Србије важећем на дан уплате. Изузетно, плаћају 60% 
школарине, уколико са државом чији су држављани постоји реципроцитет у погледу 
плаћања школарине за студије. 

 

Приликом уписа студенти ће добити упутство за будућа плаћања обавеза према 
Одсеку, као и за набавку униформи које су у обавези да имају. 


