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Факултет за хптелијерствп и туризам у Вроашкпј Баои расписује кпнкурс за упис у прву гпдину 

пснпвних академских студија у другпм уписнпм рпку, щкплске 2018/2019. гпдине и тп: 
 

 
 

Студијски прпграм 
 

Начин финансираоа  
Укупнп Студенти кпји се 

финансирају из буџета 
Студенти кпји сами снпсе  

трпшкпве студираоа 

Здравствени туризам 
 

0 8 
 

8 

Гастрпнпмски менаџмент 
 

0 19 19 

Укупнп 0 27 27 

 
Одлукпм Владе Републике Србије(„Службени гласник РС“, брпј 37/2018), такпђе је утврђен и брпј 

студената шије ће студираое бити финансиранп из бучета Републике Србије на пснпву афирмативних 
акција: 

Студенти Брпј студената на бучету 

Са инвалидитетпм 1 

Припадници рпмске наципналнпсти 1 

 
Шкпларина на студијскпм прпграму Здравствени туризам, за дпмаће студенте, кпји сами снпсе 

трпщкпве студираоа, изнпси  80.000,00 динара.  
Шкпларина на студијскпм прпграму Гастрпнпмски меначмент, за дпмаће студенте, кпји сами 

снпсе трпщкпве студираоа, изнпси  90.000,00 динара.  
Шкпларина за студенте, стране држављане, на студијскпм прпграму Здравствени туризам  изнпси 

160.000,00 динара. 
Шкпларина за студенте, стране држављане, на студијскпм прпграму  Гастрпнпмски меначмент 

изнпси 180.000,00 динара. 
Правп уписа на прву гпдину студија имају кандидати са заврщенпм средопм щкплпм у трајаоу 

пд  4 гпдине. 
Редпслед кандидата за упис у прву гпдину студија утврђује се на пснпву успеха из средое щкпле 

и резултата ппказаних на тесту ппщте културе и инфпрмисанпсти. 



Пријављиваое на кпнкурс вршиће се пд 03. дп 06. септембра 2018. гпдине, у термину пд 8.00-
14,00 часпва , а пплагаое пријемнпг испита пбавиће се 11. септембра 2018. гпдине у 11,00 часпва. 

Редпслед кандидата биће пбјављен дп 14. септембра 2018. гпдине на ранг листама, ппсебнп за 
студијске прпграме Здравствени туризам и Гастрпнпмски меначмент.  

Кандидати имају правп жалбе на пбјављен редпслед у рпку пд 24 сата пд пбјављиваоа ранг 
листе. 

Упис студената вршиће се пд 17. дп 19. септембра 2018. гпдине, у термину пд 8.00-14,00 
часпва. 
 
Приликпм пријаве на кпнкурс, кандидати ппднпсе следећа дпкумента: 

- извпд из матишне коиге рпђених (пригинал и фптпкппију), 
- пријаву на кпнкурс, 
- сведпшанства I, II, III, IV разреда (пригинале и фптпкппије), 
- диплпму п пплпженпм заврщнпм, пднпснп матурскпм испиту (пригинал и фптпкппију), 
- дпказ п уплати накнаде за пплагаое пријемнпг испита (кандидати плаћају Факултету накнаду 

трпщкпва пплагаоа пријемнпг испита у изнпсу пд 5.000,00 динара на жирп рашун Факултета брпј:  

840-2083666-04; Мпдел: 97; Ппзив на брпј: 70809267423710004940. 

Оригинална дпкумента се дају на увид, а фптпкппије свих дпкумената Факултет задржава.  

        Упис страних држављана 

- Страни држављанин мпже се уписати на пдређени студијски прпграм ппд истим услпвима кап и 
дпмаћи држављанин. 

- Кандидат - страни држављанин, приликпм пријављиваоа на кпнкурс, ппднпси нпстрификпванa 
сведпшанства и диплпму п заврщенпј средопј щкпли. 

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету дпнесе дпказ: 

 да је здравственп псигуран за щкплску гпдину кпју уписује, 

 да влада српским језикпм. 
 

Све инфпрмације мпжете дпбити путем телефпна 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/

