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МИ ПОСТОЈИМО ЧЕТИРИ ДЕЦЕНИЈЕ

ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА струковних студија (раније Виша 
туристичка школа) током школске 2016/2017 године обележиће 
значајан јубилеј - 50 година успешног рада. Своју различитост 
остварила је захваљујући раду посвећених, креативних, стручних и 
мотивисаних професора  и студената. 

То доказује и чињеница да је међу првима од Комисије за акредитацију 
и проверу квалитета добила акредитацију (Уверење о акредитацији 
установе број: 612-00-00128/2012-04 од 27. априла 2012. год. и 
Уверење о акредитацији основног и специјалистичког  студијског 
програма број: 612-00-01013/2014-04 од 5. септембра 2014.). На 
основу тих аката Висока туристичка школа струковних студија 
почела је са радом у циљу остваривања првог степена струковних 
студија, на студијском програму Економија и туризам.

Програм специјалистичких студија Управљање у туризму и 
Менаџмент организатора путовања је  акредитован 2014. године.

Школа је основана као државна, у периоду интензивног развоја 
туризма у нашој земљи, 1967. године.

Од свог оснивања до данашњих дана, Школа је пролазила кроз више 
фаза развоја, стално унапређујући своју програмску оријентацију, 
и усклађујући студијске програме са захтевима туристичке 
привреде. Данас, Висока туристичка школа струковних студија 
реализује квалитетан и модеран студијски програм који развија 
професионалне способнoсти студената у домену постизања личних 
и професионалних циљева. 

Висока туристичка школа има најдужу традицију у образовању 
кадрова за потребе туризма у Србији. Циљеви будућег развоја 
Школе проистичу из потребе за интеграцијом у савремене европске 
тенденције у образовању за туризам. У складу са интенцијама 
Болоњске декларације, усвојен је нови студијски програм 
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ЕКОНОМИЈА И ТУРИЗАМ у трогодишњем трајању, који је усклађен 
са програмима европских образовних система.

Прихватањем светских стандарда у образовању кадрова за туризам, 
омогућено је и укључивање наших дипломаца у светске туристичке 
токове.



7

Информатор 2015.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЕКОНОМИЈА И 
ТУРИЗАМ

Образовање у Високој туристичкој школи струковних студија траје 
три школске године, односно шест семестара. Студијски програм 
Економија и туризам, који је конципиран по угледу на водеће европске 
образовне институције, примењује се од школске 2007/2008. године.

Настао је иновирањем наставног плана и програма из школске 
2005/2006. године, увођењем нових обавезних и изборних предмета, 
као и реорганизацијом наставног процеса.То ће учинити да наши 
кадрови буду препознатљиви на домаћем и светском туристичком 
тржишту.
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Дипломирани студенти стичу високо образовање, стручни назив 
Струковни економиста и оспособљени су за рад и обављање 
сложенијих и стручних послова у туристичким и сродним 
предузећима и организацијама. Увођењем нових предмета и 
могућношћу њиховог избора, као и стручном раду у предузећима 
туристичке привреде, остварен је квалитетни помак ка захтевима 
праксе. Поред тога реализоваће се и програми сарадње са домаћим 
и иностраним школама и факултетима који образују кадрове 
у туризму. Посебан нагласак у раду Високе туристичке школе 
струковних студија стављен је на остваривање сарадње са домаћим 
и иностраним туристичким агенцијама и тур операторима у циљу 
укључивања студената у њихов рад. 

 
 
Студијски програм усклађен је са плановима сродних факултета 
на којима наши дипломирани студенти могу наставити школовање 
ради стицања академских звања.
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Студенти поред теоријских стичу и практична знања и вештине,

кроз рад у туристичким агенцијама.

Ред. 
број Наставни предмет Семестар

Број часова
ЕСПБ 
бодови

I ГОДИНА I II
1. Основи економије 4+1 - 7
2. Економика туризма 5+1 - 8
3. Статистика у туризму 3+1 - 7
4. Туристичка географија - 4+2 8
5. Културно наслеђе и туризам - 6+0 8
6. Страни језик А1 (један по избору) 6

Енглески језик А1 2+1 2+1
Немачки језик А1 2+1 2+1
Француски језик А1 2+1 2+1
Руски језик А1 2+1 2+1

7. Страни језик Б1 (један по избору) 6
Енглески језик Б1 1+1 1+1
Немачки језик Б1 1+1 1+1
Француски језик Б1 1+1 1+1
Руски језик Б1 1+1 1+1

Изборни предмети (један од понуђених) 5
8. Основи права - 2+1
9. Социологија - 2+1

10. Основи рачунарства - 1+2
Стручна пракса 5
Укупно бодова 60

Ред. 
број Наставни предмет Семестар

Број часова
ЕСПБ 
бодови

II ГОДИНА I II
1. Пословање туристичких агенција 4+1 - 7
2. Основи менаџмента 2+2 - 6
3. Информатика у туризму 4+2 - 7
4. Пословно право - 4+0 6
5. Маркетинг у туризму - 3+1 6
6. Рачуноводство у туризму - 3+2 6
7. Страни језик А2 (један по избору) 6
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Енглески језик А2 2+1 2+1
Немачки језик А2 2+1 2+1
Француски језик А2 2+1 2+1
Руски језик А2 2+1 2+1

8. Страни језик Б2 (један по избору) 6
Енглески језик Б2 1+1 1+1
Немачки језик Б2 1+1 1+1
Француски језик Б2 1+1 1+1
Руски језик Б2 1+1 1+1

Изборни предмет 2 (један по избору) 5
9. Пословно комуницирање 2+1 -

10. Селективни облици туризма 2+1 -
11. Животна средина и одрживи развој туризма - 2+1

Стручна пракса 5
Укупно бодова 60

Ред. 
број Наставни предмет Семестар

Број часова
ЕСПБ 
бодови

III ГОДИНА I II
1. Предузетништво 3+2 - 7
2. Пословање хотелских предузећа 5+1 - 7
3. Управљање људским ресурсима у туризму - 5+0 6
4. Саобраћај и туризам - 5+0 6
5. Менаџмент туристичке дестинације - 6+0 7
6. Страни језик А3 (један по избору) 6

Енглески језик А3 4+2 -
Немачки језик А3 4+2 -
Француски језик А3 4+2 -
Руски језик А3 4+2 -

7. Страни језик Б3 (један по избору) 6
Енглески језик Б3 2+2 -
Немачки језик Б3 2+2 -
Француски језик Б3 2+2 -
Руски језик Б3 2+2 -

Изборни предмети (један од понуђених) 5
8. Управљање квалитетом у туризму - 2+1
9. Туристичко вођење - 2+1

10. Електронско пословање у туризму - 2+1
Стручна пракса 5
Завршни рад 5
Укупно бодова 60
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Ред. 
број Наставни предмет Семестар

Број часова
ЕСПБ 
бодови

III ГОДИНА - МОДУЛ 2 I II
1. Предузетништво 3+2 - 7
2. Медијске комуникације 3+2 - 6
3. Управљање ризицима и ресурсима у туризму - 3+2 7
4. Стратегијско управљање у хотелијерству - 5+2 7
5. Саобраћај и туризам - 5+0 6
6. Страни језик А3 (један по избору) 6

Енглески језик А3 4+2 -
Немачки језик А3 4+2 -
Француски језик А3 4+2 -
Руски језик А3 4+2 -

7. Страни језик Б3 (један по избору) 6
Енглески језик Б3 2+2 -
Немачки језик Б3 2+2 -
Француски језик Б3 2+2 -
Руски језик Б3 2+2 -

Изборни предмети (један од понуђених) 5
8. Пословни туризам - 2+1
9. Резервациони системи у туризму - 2+1

10. Уставно-правно уређење Републике Србије - 2+1
Стручна пракса 5
Завршни рад 5
Укупно бодова 60

Ред. 
број Наставни предмет Семестар

Број часова
ЕСПБ 
бодови

III ГОДИНА - МОДУЛ 3 I II
1. Предузетништво 3+2 - 7
2. Туристички производ и развој дестинација 5+1 - 7
3. Саобраћај и туризам - 5+0 6
4. Уставно-правно уређење Републике Србије - 5+0 6
5. Туристичко вођење - 3+3 7
6. Страни језик А3 (један по избору) 6

Енглески језик А3 4+2 -
Немачки језик А3 4+2 -
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Француски језик А3 4+2 -
Руски језик А3 4+2 -

7. Страни језик Б3 (један по избору) 6
Енглески језик Б3 2+2 -
Немачки језик Б3 2+2 -
Француски језик Б3 2+2 -
Руски језик Б3 2+2 -

Изборни предмети (један од понуђених) 5
8. Резервациони системи у туризму - 2+1
9. Туристички ресурси Србије - 2+1

10. Историја цивилизације - 2+1
Стручна пракса 5
Завршни рад 5
Укупно бодова 60

Стручна пракса представља важан део студијског програма у другом, 
четвртом и шестом семестру у обиму од 350 сати. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Настава у Високој туристичкој школи струковних студија реализује 
се јединствено за студенте који се финансирају из буџета и студенте 
који плаћају школарину. Основни вид наставе представљају 
предавања, вежбе, консултације, стручна пракса и практична настава.

Консултације се одвијају путем усмених разговора 
између наставника и студената у циљу утврђивања знања 
стеченог кроз предавања, док је задатак вежби да се исти 
циљ постигне кроз практичне примере, односно задатке. 

Стручна пракса и практична настава, које је Школа увела од почетка 
свога рада, представљају незаменљив део укупног наставног 
процеса. Она треба да оспособи студенте да након школовања могу 
непосредно да се укључе у обављање свих послова у предузећима 
туристичке привреде.
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С обзиром на карактер Школе, екскурзије, као саставни део 
наставног процеса, имају посебан значај. Оне су, превасходно 
стручног карактера. За студенте, екскурзије представљају могућност 
стицања ширих сазнања о функцијама туризма, и обогаћују њихова 
знања о организацији и ефектима туризма. Упознавање туристичких 
дестинација у земљи и иностранству посебан је квалитет потребан 
студентима за њихов будући рад. Студенти, обилазећи културно-
историјске споменике у земљи и иностранству, обогаћују и личну 
културу и на тај начин комплетирају своју личност.

Колектив броји 46 запослених, од којих је 14 доктора наука, 9 
магистара, 17 запослених са високим образовањем и представља 
реномирану образовну институцију. Са других високошколских 
установа ангажована су 4 доктора наука.

Школа располаже са 3797 m2 простора и 1676 места за студенте, 
библиотеком која поседује 3986 библиотечких јединица и располаже 
са 20 места, амфитеатрима и учионицама, кабинетом за информатику 
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као и другим просторијама за наставу, рад и друштвене активности 
студената.

Расположива наставна средства омогућавају савремени приступ у 
реализацији наставе, а значајна средства константно се издвајају 
за набавку савремених учила, рачунарске опреме и реновирање 
школског простора.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ УЗ 
ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид 
ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријаву (која се добија у Школи) 
предају ФОТОКОПИЈЕ ових докумената, и то: 
 • сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту   
       • извод из матичне књиге рођених.
 • држављанство Републике Србије

Уз наведена документа кандидати подносе и доказ о уплати накнаде 
за полагање пријемног испита у износу од 4.000,00 динара.
Уплата накнаде за полагање пријемног испита врши се на адресу: 
 
ВИСОКА ТУРИСТИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Београд, Булевар Зорана Ђинђића 152-а
 
Рачун број: 840-2056666-09
 
Кандидати су дужни да на полагање пријемног испита понесу са 
собом личну карту или пасош.
Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс 
се не враћају.
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УСЛОВИ УПИСА

У прву годину основних студија, школске 2015/2016. године на 
студијски програм Економија и туризам, Школа ће уписати укупно 
400 студената: 

 • 110 студената који се финансирају из будзета и

 • 290 студената који плаћају школарину.

На прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом 
школом у четворогодишњем трајању. 
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Кандидати за упис у школу полажу ПРИЈЕМНИ ИСПИТ из: 

 1. ЈЕДНОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

     (по избору кандидата)

  o Енглески језик

  o Немачки језик

  o Француски језик

  o Руски језик

 2. ЈЕДНОГ ОД СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА

     (по избору кандидата)

  o Економика туризма и Агенцијско и  
     хотелијерско пословање

  o Географија

  o Основи економије

На сајту Школе објављена су питања и литература за пријемни 
испит.

За домаће држављане висина школарине износи 60.000,оо 
динара, и 1200 ЕВРА за странце.
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УСЛОВИ УПИСА

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ 
ИСПИТА

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

(1) ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

	Борис Хлебец, Граматика Енглеског језика (за средње 
школе), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 
најновије издање. 

	Гордана Грба, Карин Радовановић - BETTER ENGLISH 2-
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, најновије 
издање.

(2) НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

	Александра Беговић, Сузана Попов, Персида Ћуић - 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК ЗА IV РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд 2005.

или

	Ђукановић, Ј., Дурбаба, О., Граматика немачког језика за 
средње школе. Завод за уџбенике Београд, 2008.  

(3) ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

	Нада Петровић, Веран Станојевић, DE QUOI PARLE-T-
ON AUJOURD HUI? ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК ЗА IV РАЗРЕД 
ГИМНАЗИЈЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд 2003.

	Даница Павловић, Марија Џунић, Љиљана Ђурић, 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (као први страни језик) ЗА IV РАЗРЕД 
ЕКОНОМСКЕ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ 
ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 
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1996.

(4) РУСКИ ЈЕЗИК

	Дојчило Рудан - ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ ПО 
РУССКИ! ГРАМАТИЧКА ВЕЖБАЊА ЗА III И IV РАЗРЕД 
ГИМНАЗИЈЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд 2002.

	Марија Межински, Александар Терзић, РУСКИ ЈЕЗИК ЗА 
IV РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 2003.

или

	Богданка Алексић, Милан Богдановић, Богољуб 
Станковић, РУСКИ ЈЕЗИК ЗА IV РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ 
И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд 1996.

	Предраг Пипер, Вучина Раичевић, Андреј Тарасјев 
— РУСКИ ЈЕЗИК ЗА IV РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ И 
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод за 
уџбенике и наставна средства, Београд 2001.

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

(1) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И АГЕНЦИЈСКО И 
ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

	Огњен Бакић, Милорад Николић, Бојан Зечевић, 
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ, ЗА I 
РАЗРЕД УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод 
за уџбенике, Београд, 2010.

	Јован Попеску, Миодраг Николић, Бојан Зечевић, 
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ, ЗА II 
РАЗРЕД УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод 
за уџбенике, Београд,2008.
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	Јован Попеску, Милорад Нешић, Миодраг Николић, 
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ, ЗА III 
РАЗРЕД УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод 
за уџбенике, Београд, 2008. 

	Крунислав Чачић, Јован Попеску, Миодраг Николић,  
АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ, ЗА IV 
РАЗРЕД УГОСТИТЕЉСКО ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод 
за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

	Крунослав Чачић, ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА ЗА IV РАЗРЕД 
УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, Завод за 
уџбенике, Београд, 2009.

(2) ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

	Драгана Богдановић и Гордана Иванишевић, ОСНОВИ 
ЕКОНОМИЈЕ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, 
Завод за уџбенике и наставна средства, 2005. 
Потребни делови наставних целина за пријемни испит 
су: 
II. ПРОЦЕС ДРУШТВЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ: (1. Производња, 3. Основни 
фактори (инпути и аутпути) производње, 8. Правилности и принципи 
привредног живота - продуктивност, економичност и рентабилност. 
III. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ДРУШТВЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ: (4. 
Друштвени бруто (домаћи) производ, друштвени производ и национални 
доходак, продуктивност и интензивност рада, 7. друштвена 
репродукција и њени облици). 
IV. РОБНА ПРОИЗВОДЊА И ЊЕНЕ ЗАКОНИТОСТИ: (7. Новац и 
његове функције, 8. Метални, папирни и кредитни новац, 9. Инфлација и 
дефлација, 10. Паритет и девизни курс, 11.. Девалвација и ревалвација, 
16. Тржиште и механизам испољавања закона вредности - понуда и 
тражња).

	Драгољуб Драгишић, Богдан Илић, Бранко Медојевић, 
Милован Павловић, ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ ЗА ДРУГИ 
РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и 
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наставна средства, Београд, 2005. 

 Потребни делови наставних целина за пријемни сипит 
су: 
I. РОБНИ ПРОИЗВОЂАЧ И ЊЕГОВА РЕПРОДУКЦИЈА (3.Производна 
функција, 8. Трошкови производње и цена коштања робног произвођача 
(трошкови, фиксни, варијабилни, укупни, гранични или маргинални), 
9. Различити мотиви пословања робног произвођача (профит и 
максимирање профита, профит као мотивација пословања).  
II. НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК КАО МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА 
РАСПОДЕЛЕ У САВРЕМЕНОЈ ПРИВРЕДИ: 2. Најамнина као облик 
дохотка- висина и облици најамнине, 3. Различити облици пласмана 
капитала - трошкови промета, маржа и рабат, зајмовни капитал, 
камата, каматна стопа, банкарски капитал и тарифа, акцијски 
капитал, цена акција и дивиденда, врсте и значај хартија од вредности 
(обвезнице и акције), земљишна рента.  
III. ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСА РЕПРОДУКЦИЈЕ У 
САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ (1.4. Основне карактеристике производне 
и тржишне структуре - слободна (потпуна) тржишна конкуренција, 
монопол и монополистичка конкуренција (основна обележја). 

	Стеван Деветаковић, Биљана Јовановић-Гавриловић, Гојко 
Рикаловић, ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 2005. 
Потребни делови наставних целина за квалификациони 
испит су:  
II. ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ (1. Привредни развој и привредни раст, 2. 
Чиниоци привредног развоја).  
V. РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИЈЕ (1. Појам, врсте и 
функције инвестиција, 2. Подручја и кокмпоненте привредног система)

	Милорад Унковић, ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ ЗА ЧЕТВРТИ 
РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбеника и 
наставна средства, Београд, 2005.  
Потребни делови наставних целина за кпријемни испит 
су:  
III. ПЛАТНИ БИЛАНС (1. Платни биланс, 2. Врсте трансакција у 
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платном билансу).  
IV. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ (1. Девизни курс, 2. Врсте девизних курсева)  
V. МЕЂУНАРОДНО КРЕТАЊЕ КАПИТАЛА (Портфолио и директне 
стране инвестиције). 

(3) ГЕОГРАФИЈА 

	Владимир Ђурић, ГЕОГРАФИЈА, ЗА II РАЗРЕД 
ГИМНАЗИЈЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, 
Београд, 2013.

	М. Грчић, С. Станковић, Љ. Гавриловић, М. Степић,  
С. Ђурић, ГЕОГРАФИЈА, ЗА III РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, 
Завод за уџбенике, Београд, 2013.
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УСЛОВИ УПИСА

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И СПРОВОЂЕЊЕ 
КОНКУРСА

ПРВИ УПИСНИ РОК траје од 24. јуна до 10. јула и то:

- Пријављивање кандидата ...............24, 25. и 26. јуна од 900 до 1500

- Истицање распореда за полагање  
пријемног испита ....................................................... 29. јуна у 1700

- Полагање пријемног испита ................................1. јул у 1100 и 1300

- Објављивање јединствене ранг листе ........................ 2. јул до 1700

- Подношење приговора директору  
Школе на редослед кандидата на  
јединственој ранг листи .....................................3. јул од 800 до 1000

- Доношење одлуке по приговор......................3. јул од 1000 до 1100 

Подношење жалбе Савету на решење
   директора Школе .............................................. 6. јул од 1000 до 1100

- Решавање по жалби ...........................................6. јул од 1100 до 1200  
Објављивање коначне ранг листе ............................... 7. јул до 1700

- Упис примљених кандидата ..................8, 9 и 10. јул од 900 до 1400

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА БИЋЕ ОБАВЉЕН  
ИСКЉУЧИВО ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОЈИ ЋЕ НА САЈТУ 
ШКОЛЕ БИТИ ИСТАКНУТ НАКОН ОБЈАВЉИВАЊА 
КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ.

Уколико се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не 
упише у предвиђеном року, Висока туристичка школа ће уписати 
уместо њега другог кандидата, према радоследу на коначној ранг 
листи и то 11. јула од 1000 до 1500.

Прозивање кандидата према редоследу на коначној ранг листи 
обавиће се 11. јула у 1000 часова.
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УСЛОВИ УПИСА

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

Избор кандидата врши се на основу следећих мерила: 

1. Општег успеха у сва четири разреда средње школе
2. Успеха на пријемном испиту

Утврђена мерила се вреднују и израчунавају у бодовима, на 
следећи начин: 

1. 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;

2. Тачан одговор на пријемном испиту вреднује се са 2 (два) 
бода. Резултат који кандидат постигне на пријемном испиту 
оцењује се од 0 до 60 бодова, односно од 0 до 30 бодова за 
сваки предмет.
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УСЛОВИ УПИСА

НАЧИН ИЗБОРА КАНДИДАТА

Школа утврђује јединствену РАНГ ЛИСТУ, за кандидате који се 
финансирају из буџета и оне који плаћају школарину. Место на 
јединственој ранг листи и број укупно постигнутих бодова одређују 
да ли кандидат може бити уписан у прву годину студија, као и 
да ли ће бити финансиран из буџета или ће плаћати школарину.

 1. Кандидат може бити уписан на терет буџета ако 
се налази на јединственој ранг листи, до броја одобреног 
за упис кандидата на терет буџета, а има најмање 51 бод.

 2. 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.

Конкурс за упис студената спроводи конкурсна комисија. Комисија 
утврђује редослед кандидата на листи и на огласној табли и сајту 
Школе истиче који су кандидати примљени, а који нису.

При избору кандидата узимаће се у обзир само докази који су 
поднети у року предвиђеном за пријављивање на конкурс.

У случају када се кандидати не могу разликовати по утврђеним 
мерилима за избор, одлуку о њиховом избору и упису доноси 
комисија Школе.
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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 јединственој ранг листи, у року 
утврђено конкурсом. Учесник конкурса који сматра да редослед 
кандидата на јединственој ранг листи није утврђен на начин 
предвиђен конкурсом, може поднети приговор директору Школе.

Директор доноси одлуку о приговору. На решење директора може се 
уложити жалба Савету Школе.
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УСЛОВИ УПИСА

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПОДНОСЕ 
ПРИЛИКОМ УПИСА  

у прву годину основних  
студија школске 2015/2016. године.

Кандидати КОЈИ СТЕКНУ ПРАВО НА УПИС подносе  

    1. ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА

 o сведочанства сва четири разреда завршене средње школе,

 o држављанство Републике Србије (ако није трајно, да не  
    буде старије од 6 месеци),

 o диплома о положеном завршном, односно матурском   
    испиту и

 o извод из матичне књиге рођених (ако није трајни, да не  
    буде старији од 6 месеци).

    2. ДВА ОБРАСЦА ШВ-20 (купују се у Школи)

    3. ИНДЕКС (купује се у Школи)

    4. ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 4,5 x 3,5 cm

    5. ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ТРОШКОВЕ УПИСА    
       (индекс и обрасци ШВ-20)

    6. ДОКАЗ О УПЛАТИ ШКОЛАРИНЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ  
        СЕ САМИ ФИНАНСИРАЈУ 
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ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ:

- за домаће држављане износи 60.000,оо динара, са могућношћу 
плаћања у шест рата.

 I. рата приликом уписа - 20.000,оо

 II. рата до 31.10.2015. - 10.000,оо

 III. рата до 30.11.2015. - 10.000,оо

 IV. рата до 31.01.2016. - 10.000,оо

 V. рата до 29.02.2016. - 10.000,оо

 -   за стране држављане износи 1200 евра, у динарској 
противвредности.
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УСЛОВИ УПИСА 
УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ 
СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У 

ИНОСТРАНСТВУ ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под 
истим условима као и домаћи држављанин. 

Страни држављанин плаћа школарину у износу од 1200 евра, у 
динарској противвредности. 

Приликом пријављивања на конкурс, кандидати подносе признату 
диплому о звршеном средњем образовању. 

Приликом уписа, кандидати су дужни да Школи поднесу призната 
документа и следеће доказе: 

 -  да су здравствено осигурани,

 -  да владају српским језиком, што се доказује уверењем  
    овлашћене институције.

Припадници Српске националне мањине из суседних земаља могу 
се школовати у Републици Србији под истим условима као и грађани 
Републике Србије.

Приликом пријављивања на конкурс потребно је предати 
нострификована школска документа или потврду да је нострификација 
започета. Кандидати који поседују документа Републике Српске и 
бивше Републике Српске Крајине конкуришу без нострификације. 
Суседне земље у овом смислу су: Мађарска, Румунија, Бугарска, 
Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска 
и Црна Гора.

Кандидати своју националну припадност потврђију овереном 
писаном изјавом.
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УСЛОВИ УПИСА 
ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА

Студент студија првог степена друге високошколске установе, као 
и лице које има стечено више или високо образовање на студијама 
првог степена може се уписати у Школу, без полагања пријемног 
испита, искључиво у статусу студента који сам плаћа школавање. 

Уз захтев студент подноси оригинал уверења о положеним испитима. 
Испити положени на другим високошколским установама признају 
се уколико одговарају студијском програму Економија и туризам. 

Захтеви за упис у Школу, по основу преласка са других 
високошколских установа, подносе се од 15. септембра 2015. године, 
у студентској служби. 
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ПРАВИЛА СТУДИЈА

Студијски програм остварује се у току школске године која почиње 
1. октобра, а завршава се 30. септембра наредне године.

Школска година остварује се у два семестра, од којих сваки траје 15 
недеља.

Зимски семестар траје од 1. октобра до 15. фебруара, а летњи од 16. 
фебруара до 30. септембра наредне године.

Уписом у Школу стиче се својство студента.

Студенти Школе имају право и обавезу да посећују предавања и 
вежбе, полажу испите и учествују у другим облицима наставног 
рада на начин утврђен Статутом, другим актима и наставним планом 
и програмом Школе.

Студенти су дужни да своја права и обавезе у току студија остварују 
на начин утврђен Статутом и другим актима.

При упису сваке школске године студент се опредељује за изборне 
предмете из студијског програма.

Студијским програмом прописано је који су предмети обавезни за 
одређену годину студија.

Студент који се финансира из буџета опредељује се, у складу са 
студијским програмом, за онолико предмета колико је потребно да 
оствари 60 ЕСПБ.

Студент који се сам финансира опредељује се, у складу са студијским 
програмом, за онолико предмета колико је потребно да оствари 
најмање 37 ЕСПБ бодова.

Полагањем испита студент стиче одређени број ЕСПБ бодова у 
складу са студијским програмом.
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Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка 
наредне школске године, уписује исти предмет. 

Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти 
или се определити за други изборни предмет.

Студент који у текућој школској години оствари 60 ЕСПБ бодова 
има право да се у наредној школској години финансира из буџета 
ако се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије 
финансирају из буџета, у складу са Законом о високом образовању. 

Рангирање студената обухвата студенте уписане исте школске 
године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја 
остварених ЕСПБ бодова и постигнутог успеха у савладавању 
студијског програма, на начин и по поступку утврђеним општим 
актом Високе туристичке школе струковних студија.

Студент који неоствари права у наредној школској години наставља 
студије у статусу студента који се сам финансира.
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Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има 
уписан само један студијски програм на истом нивоу студија.

Успешност студената у савлађивању појединог предмета 
континуирано се прати током наставе и изражава у поенима.

Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент 
може остварити највише 100 поена.

Студијским програмом утврђује се сразмера поена стечених у 
предиспитним обавезама и на испиту, при чему предиспитне обавезе 
учествују са најмање 30, а највише 70 поена.

Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) 
до 10 (одличан).Студент полаже испит непосредно по окончању 
наставе из тог предмета.

Испитни рокови су: јануарски, априлски, јунски, септембарски и 
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октобарски.

Уколико студент не положи испит непосредно по окончању наставе 
из одређеног предмета има право да испит полаже још два пута у 
току исте школске године.

Изузетно, студент коме је преостао један неположени испит уписане 
године има право да тај испит полаже у накнадном испитном року 
до почетка наредне школске године.

Студент има право да надлежном органу у Школи поднесе приговор 
на добијену оцену, ако сматра да испит није обављен у складу са 
законом, у року од 36 часова од добијања оцене.

Надлежни орган у Школи у року од 24 часа од добијања приговора 
разматра приговор и доноси одлуку по приговору.

Уколико се усвоји приговор студента, студент поново полаже испит 
у року од три дана од дана пријема одлуке по приговору.
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Студенту се, на његов захтев, одобрава мировање права и обавеза, 
у случају теже болести, упућивања на стручну праксу у трајању од 
најмање шест месеци одслужења и дослужења војног рока, неге 
детета до годину дана живота, одржавања трудноће и у другим 
случајевима предвиђеним општим актом Школе.

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била 
утврђена општим актом. 

Општим актом Школе утврђују се лакше и теже повреде обавеза 
студената и дисциплински поступак за утврђивање одговорности 
студента.

Статус студента престаје у случају:

 1. исписивања са студија;

 2. завршетка са студија;

 3. неуписивања школске године;

 4. кад не заврши студије до истека рока који се одређује у  
     двоструком броју школских година потребних за   
     реализацију студијског програма;

 5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија.
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ОРГАНИЗАЦИЈА СТУДЕНАТА

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Школа је конституисала студентски парламент у складу са Законом 
о високом образовању.
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Поводом двадесетпетогодишњице рада, Школа је 1992. године 
почела са издавањем научно - стручног часописа “Туристичко 
пословање”. Основна концепција часописа је туристичка 
тематика са практичним приступом, али је и теорија заступљена 
у одговарајућој мери, дајући овом часопису и научни карактер. 
Такође, у оквиру издавачке делатности објављују се  сви уџбеници 
и монографије чији су аутори и коаутори професори Школе. 
Овај часопис је не само гласило професора и сарадника 
Школе већ и других научних и стручних радника из области 
туризма. Идеја о покретању овог часописа проистекла 
је из потребе за смањењем јаза између теорије и праксе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Часопис има функцију употпуњавања литературе из области 
туризма приликом спремања испита. Прилоге у часопису објављују 
наставници Школе и других високошколских установа и института, 
као и истакнути стручњаци из туристичке привреде.
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
КУЛТУРА

КУД Високе туристичке школе “Нови Београд” постоји од 1974. 
године. Током свог постојања, Друштво је окупљало младе Новог 
Београда, негујући лепу говорну реч, игру и песму.

Ансамбли Друштва су свих ових година били својеврсни 
амбасадори културе у Аустрији, Немачкој, Италији, Мађарској, 
Холандији, Шпанији, Грчкој, Швајцарској,Русији..SHOW DANCE 
група “MULTIART Високе туристичке школе “ почела је са радом 
2003. године.Учесници су многобројних манифестација, културних 
догађаја и такмичења, на којима су постигли запажене резултате : 
прво и друго место на Отвореном првенству Војводине, прваци 
Београда за 2008. годину, прваци Државе за 2008.годину.
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Школа је расписала међународни конкурс за графику на тему“Свет 
је отворена књига”.

Током године се одржавају бројна предавања и изложбе на теме из 
области туризма.

СПОРТ

Спортско друштво Школе се до сада посебно истакло на студентским 
турнирима у кошарци и одбојци на такмичењу виших школа – 
Вишијади, као и на фудбалским турнирима последњих година.

        


