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ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА струковних студија 

Београд, Кнеза Вишеслава 70 
Телефон: 011/253 972, Факс: 011/ 2547 884 

e-mail: info@vhs.edu.rs, Web site: www.vhs.edu.rs 

Број:    175/5       Датум:  11.05.2018. године 

                  К   О   К   У   Р   С 

                        за упис студената у прву годину основних струковних стдија  

                                                  школске 2018 / 2019 године 

I 
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 и Одлуке  Владе републике Србије 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.) 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  

који се  

финансирају из 
буџета 

Број студената  

који плаћају  

школарину 

Укупан 

број 

студената 

Висина 

школарине за 

држављане РС 
У динарима 

Хотелијерство 35 115 150 70.000,00 

Ресторатерство 20   40  60 75.000,00 

Гастрономија 35 115 150 90.000,00 

УКУПНО 90 270 360  
 

Под посебним условима, у статусу студента чије се школовање финансира из буџета Републике 

Србије, Висока хотелијерска школа струковних студија уписује:  

 1 студента са инвалидитетом; 

 1 студента припадника ромске националности; 

 1 студента држављанина Републике Србије који су у школској 2017/2018 години 

завршили средњу школу у иностранству. 

Домаћи држављани школарину могу платити у ратама закључно са 30. априлом 2019. год.  

Студенти који плаћају школарину добијају уџбенике ! 
II  

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

образовање у четворогодишњем трајању и пријемни испит. 
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 економије. 

На студијском програму Гастрономија: 

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

Критеријуми за оцењивање су: 

Назив критеријума Број бодова из  

Куварства 

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

    V  

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 науке 

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

пријемни испит се вреднује максималним бројем бодова . 
VI  

Пријављивање кандидата на Конкурс, спровођење Конкурса и упис студената обавиће се : 

 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 5. и 6. јули   од 9 до 15 часова 13. и 14. септембар 
од 09 до 15 часова 

Упозоравају се кандидати да се придржавају рокова уписа у складу са одредбама Конкурса. 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 

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


