
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ - ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ У 

ВРЊАЧКОЈ БАЊИ 

 

РАСПИСУЈЕ 

 

КОНКУРС 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 

 

 

 

Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 

расписује конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 

2020/2021. години на студијске програме: „Хотелијерство и туризамˮ, „Здравствени туризамˮ и 

„Гастрономски менаџментˮ. 

 

 

1. БРОЈ СТУДЕНАТА 

 

Студијски 

програм 

Начин финансирања 

Укупно Студенти који се 

финансирају из буџета 

Студенти који сами 

финансирају студирање 

Хотелијерство и 

туризам 
45 55 100 

Здравствени 

туризам 
20 30 50 

Гастрономски 

менаџмент 
20 30 50 

Укупно 85 115 200 

 

 

 

Студенти 
Број студената 

који се финансира из буџета 

са инвалидитетом 1 

припадници ромске националности 1 

држављани Републике Србије који су у школској 

2019/2020. години завршили средњу школу у 

иностранству 

1 

 

Коначан број студената за упис у прву годину студијских програма основних академских  

студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је 

оснивач Република Србија у школској 2020/2021. години, утврдиће Влада Републике Србије. 

Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се броју самофинансирајућих студената. 

 

 



2. ОПШТИ УСЛОВИ 

 

У прву годину студија може да се упише лице које има стечено средње образовање у 

четворогодишњем трајању. 

 

3. МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

 

Редослед кандидата за упис у прву годину утврђује се на основу општег успеха 

постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту.  

Кандидат за упис на студијски програм може остварити највише 100 бодова и то по основу 

општег успеха у средњој школи и по основу резултата постигнутог на пријемном испиту. 

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком 

разреду средње школе помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а 

највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.  

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. 

 

4. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА 

 

Пријављивање на конкурс вршиће се од 24. до 26. јуна 2020. године, у термину од 8,00 

до 14,00 часова. 

Полагање пријемног испита обавиће се 1. јула 2020. године у 11,00 часова. 

Пријемни испит састоји се од теста опште културе и информисаности. 

Након пријемног испита, до 2. јула 2020. године објавиће се прелиминарна ранг листа 

пријављених кандидата за сваки појединачни студијски програм.  

Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, 

регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи. 

Након одлучивања по жалби утврђује се и објављује коначна ранг листа свих кандидата 

са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима. 

Након објављивања коначне ранг листе обавља се упис кандидата. 

Упис студената вршиће се од 7. до 10. јула 2020. године, у термину од 8,00 до 14,00 

часова, према распореду који ће бити накнадно објављен.  

 

5. НАЧИН И РОКОВИ ПОДНОШЕЊА ЖАЛБЕ НА УТРЂЕНИ РЕДОСЛЕД 

 

Након објављивања прелиминарне ранг листе, кандидати имају право подношења жалбе 

Комисији за упис. 

Кандидат може поднети жалбу у року од 24 часа од објављивања прелиминарне ранг листе.  

На предлог Комисије за упис, декан доноси решење по жалби. 

 

6. ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ  

 

Школарина на студијском програму „Хотелијерство и туризам” и студијском програму 

„Здравствени туризам”, за држављане Републике Србије, који сами финансирају студије, износи  

80.000,00 динара.  

Школарина на студијском програму „Гастрономски менаџмент”, за држављане Републике 

Србије, који сами финансирају студије, износи  90.000,00 динара.  

Школарина за студенте, стране држављане, на студијском програму „Хотелијерство и 

туризам” и студијском програму „Здравствени туризам” износи 160.000,00 динара. 

Школарина за студенте, стране држављане, на студијском програму „Гастрономски 

менаџмент” износи 180.000,00 динара. 

 



7. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС 

 

Приликом пријаве на конкурс, кандидати подносе следећа документа: 

- пријаву на конкурс, 

- извод из матичне књиге рођених (оригинал и фотокопију), 

- сведочанства I, II, III, IV разреда (оригинале и фотокопије), 

- диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал и фотокопију), 

- доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (кандидати плаћају Факултету 

накнаду трошкова полагања пријемног испита у износу од 5.000,00 динара на жиро рачун 

Факултета број:  840-2083666-04; Модел: 97; Позив на број: 051001. 

- очитану личну карту или фотокопију личне карте. 

Оригинална документа се дају на увид, а фотокопије свих докумената Факултет задржава.  

         

 

8. УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА 

 

Страни држављанин може се уписати на одређени студијски програм под истим условима 

као и домаћи држављанин. 

Приликом пријављивања на конкурс кандидат страни држављанин, поред осталих 

докумената, подноси и решење о нострификацији исправа о завршеној средњој школи. 

Приликом уписа, кандидат страни држављанин  је дужан да Факултету поднесе доказе: 

 да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује, 

 да влада српским језиком. 

 

 

9. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Ближа обавештења о конкурсу биће објављена на огласној табли и интернет страни 

Факултета. 

Све информације можете добити путем телефона 036/515-00-21, на интернет адреси 

 www.hit-vb.kg.ac.rs  и е-mail hitvb@kg.ac.rs 

 

 

 

 

http://www.hit-vb.kg.ac.rs/
mailto:hitvb@kg.ac.rs

