
Република Србија 
ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД,  
Кнеза Вишеслава 70 
 

Дел. бр. 239/1 
Датум 30. 06. 2017. године 
 

На основу чл. 73. и чл. 74. Статута Високе хотелијерске школе струковних студија и Конкурса за упис студената у прву годину акредитованих студијских 
програма Високе хотелијерске школе струковних студија (Уверење о акредитацији установе и студијских програма број: 612-00-00180/2012-04, од 27.04.2012. године) 
за школску 2017/2018. годину и Дозволе за рад издате од стране Министарства просвете Републике Србије број 612-00-916/2007-04, и одлуке Министарства просвете 
науке и технолошког развоја о упису држављана Србије који су у школској 2016/2017. години средњу школу завршили у иностранству, односно који су страну 
средњошколску исправу стекли завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији (Сл. гласник 53/17), Комисија за упис објављује 

 
 

ПРЕЛИМИНАРНУ РАНГ ЛИСТУ  

ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СТЕКЛИ СТРАНУ СРЕДЊОШКОЛСКУ ИСПРАВУ 
за упис у школску 2017/2018. годину 

 
 

Просек по разредима Поени са пријемног 
број Пријава Презиме и име 

I II III IV ШКОЛА стр. језик струка пракса ПРИЈЕМНИ 
УКУПНО 

1 264 Девић Немања 3,84 3,80 4,20 4,50 32,68 22 18 10 50 82,68 

2 363 Дрекаловић Богдан 3,92 4,10 4,50 2,50 30,04 23 9 10 42 72,04 

3 389 Рајковић Страхиња 2,50 2,81 3,80 3,50 25,22 20 12 10 42 67,22 

 
Списак је закључен редним бројем 3  
 
Напомена: На основу Стручног упутства за спровођење уписа Министарства просвете науке и технолошког развоја, ималац стране средњошколске 

исправе може остварити право уписа у прву годину студија у оквиру буџетске квоте утврђене одлуком Владе (један кандидат) у другом уписном року. 
Кандидати који су страну школску исправу добили након завршетка пријављивања за први уписни рок имају право да конкуришу у другом уписном 

року и због тога је ова листа је подложна променама.  
Коначна ранг листа за ову категорију кандидата биће објављена у септембру, по завршетку другог уписног рока. 
 
 Председник Комисије за упис  
 мр Наталија Павлова с.р. 


