
Висока туристичка школа струковних студија из Београда расписује 

К О Н К У Р С 

за упис кандидата у септембарском уписном року. На студијски програм „Економија и туризам“ у 

својству самофинансирајућих студената, у другом уписном року школске 2014/2015. године 

уписује се шездесет и један (61) кандидат. 

Пријављивање кандидата  1 и 2.09.2014.  
од 9

00
 до 14

00
  

Истицање распореда за полагање пријемног испита  3.09.2014.  
у 14

00
  

Полагање пријемног испита  4.09.2014.  
у 11

00
 (сала V) 

Објављивање јединствене ранг листе  5.09.2014.  
у 14

00
 

Подношење приговора директору Школе  

на редослед кандидата на јединственој ранг листи  
8.09.2014.  
од 8

00
 до 10

00
 

Доношење одлуке по приговору  8.09.2014.  
од 10

00
 до 11

00
 

Подношење жалбе Савету  

на решење директора Школе  
8.09.2014.  
од 11

00
 до 12

00
 

Решавање по жалби  8.09.2014.  
од 12

00
 до 13

00
 

Објављивање коначне ранг листе  8.09.2014.  
до 17

00
 

Упис примљених кандидата  10.09.2014.  
од 9

00
 до 14

00
 

 

Могу се уписати кандидати са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању. 

Кандидати полажу пријемни испит из два предмета: 

1. ЈЕДНОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА 

(по избору кандидата) 

о  Енглески језик  

о  Немачки језик  

о  Француски језик  

о  Руски језик 



2. ЈЕДНОГ ОД СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА  

(по избору кандидата) 

о  Економика туризма и Агенцијско и хотелијерско пословање 

о  Географија  

о  Основи економије 

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 (ако није трајни, да не буде старији од 6 месеци), 

• држављанство Републике Србије (да не буде старији од 6 месеци). 

Уз наведена документа кандидати подносе и доказ о уплати (уплатницу) 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  

Сврха: Накнада за полагање пријемног испита. 


