
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 

Трећи конкурсни рок за школску 2022/2023. годину 

Пријављивање кандидата по Конкурсу је 23, 26. и 27. септембра 2022. године од 9 до 14 
часова у просторијама Школе. 

Документа потребна за пријаву на конкурс: 

1. пријава на конкурс (добија се у Школи) 
2. диплома средње школе  
3. сва сведочанства средње школе 
4. извод из матичне књиге рођених не старији од 6 месеци 
5. уверење о држављанству не старији од 6 месеци 

Напомена: Обавезно донети оригинале докумената на увид и њихове неоверене 
фотокопије. Фотокопије докумената се не враћају. 

Списак пријављених кандидата: објављује се 27. септембра 2022. године до 15 
часова. 

Полагање пријемног испита: 28. септембра 2022. године. 

На пологање пријемног кандидат треба да донесе: 
 доказ о уплати 6.000,00 динара на текући рачун Академије (пример попуњене 

уплатнице кандидат добија приликом предаје докумената) 
 Потврду о пријему документације 
 Личну карту  

Јединствена ранг листа: 29. септембра 2022. године до 11 часова. 

Увид у тест и улагање приговора Комисији за упис (уколико учесник Конкурса сматра да 
редослед кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин предвиђен 
Конкурсом) је 29. септембра 2022. године од 11 до 12 часова. Одлука Комисије за упис је 
29. септембра 2022. године до 13 часова. 

Кандидат незадовољан одлуком Комисије за упис може поднети жалбу 29. септембра 
2022. године од 13 до 14 часова Председнику Академије као другостепеном органу. 
Председник Академије доноси решење 29. септембра 2022. године у 15 часова. 

Коначне ранг листе: 29. септембра 2022. године до 15,30 часова.  

Упис конкурсом примљених кандидата у прву годину студија на Основне струковне 
студије за школску 2022/2023. годину обавиће се 30. септембра 2022. године од 9 до 11 
часова у просторијама Школе, према распореду који ће накнадно бити објављен. Упис 
мора извршити кандидат лично.  

Ако се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у термину за упис 
предвиђен распоредом уписа, Школа ће уписати уместо њега другог кандидата 
„прозивком“ по редоследу непримљених кандидата на Коначној ранг листи 30. 
септембра 2022. године у 11 часова у амфитеатру Школе. 

Преостала слободна места по студијским програмима: 

Студијски програм Попуњених места: Слободних места: 
ХОТЕЛИЈЕРСТВО 92 58 
РЕСТОРАТЕРСТВО 46 14 
Укупно 138 72 

 



Кандидати који стекну право на упис подносе: 

1. Оригинална документа:  
 диплому средње школе, 
 сва сведочанства средње школе, 
 извод из матичне књиге рођених, 
 уверење о држављанству 

2. Индекс и два обрасца ШВ-20 (образац се добијају у Школи) 
3. Две фотографије формата 3,5 х 4,5 цм 
4. Доказ о уплати прве рате школарине  
5. ЗПУ 400,00 динара – плаћа се у готовини, у Одсеку на дан уписа, приликом 

уписа 

Уплата се врши искључиво рачун Академије струковних студија према примеру 
који кандидат добија приликом предаје докумената. 

Школарина се може платити у пуном износу, на две или на више рата. 

Прва рата се плаћа приликом уписа. Ко је одабрао плаћање школарине на две рате 
другу плаћа до 1. фебруара 2023. За плаћање у више рата прва рата износи 40% школарине 
а преосталих 6 једнаких рата плаћа месечно почев од новембра 2022. закључно са априлом 
2023. 

Школарина за студенте износи: 

Студијски програм Држављани Србије Страни држављани 
Хотелијерство 70.200,00 1500€ 
Ресторатерство  75.000,00 2000€ 

Страни држављани школарину плаћају у динарској противредности по средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате и плаћа се у целости на дан уписа. Пре уписа, 

кандидат страни држављанин, дужан је да Одсеку поднесе доказ да је здравствено 

осигуран за школску 2022/2023. годину. 

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.  

 
Успех на пријемном испиту се вреднује и израчунава у бодовима на следећи начин: тачан одговор 

на пријемном испиту вреднује се једним бодом. Укупан 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 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.  


