НАГРАДЕ ШКОЛЕ
Школа је за свој рад добила и важна друштвена и јавна признања:
 2012. године- "Партнер хотелске индустрије" у образовању од
Привредне коморе
Србије и Стручног часописа за савремено хотелијерство & туризам на IX
форуму менаџера хотела & хотелских домаћинстава и представника
привреде ,
 2012. године- Regionalni BIZNIS PARTNER за изразит допринос у
едукацији и
усавршавању знања и вештина и као знак пословне изузетности за
исказану успешност, етичност и одговорност,Школа је добила од MASS
MEDIA INTERNATIONAL-а (www.bpartner.co.rs),
 Орден Вука Караџића трећег степена за 30 година успешног рада,
додељен Указом о одликовању Председника Србије и Црне Горе,
 2006. године - Туристичко златно срце
од SACEN INTERNACIONAL-а,
 2005. године - Туристички цвет за допринос
развоју и унапређењу промоције туристичке понуде Србије од Туристичке
организације Србије.
МЕЂУНАРОДНА ТАКМИЧЕЊА И ТРОФЕЈИ СТУДЕНАТА
Наши студенти редовно освајају медаље на европским и светским
такмичењима, а баш тај део путовања и одмеравања снага са
колегама у свету један је од најузбудљивијих делова студија и
успомена за цео живот.
I
Школа учествује сваке године, на Европском првенству
хотелијерских и туристичких школа , чланица AEHT (European
Association of Hotel and Tourism Schools) почев од 2006. године и
такмичењу „бруцоша“ хотелијера у Италији , град Giulianova, почев
од 2010. године. Студенти су освојили:
 у Ирској 2006. , Петар Гајић-специјалну
награду за куварство,
 у Италији 2007. - 5 медаља и специјално
признање Школи за највећи број освојених медаља:
Горан Ковачевић-златна медаља за куварство,
Лајош Чаки- златна медаља за посластичарство,
Никола Бушић – златна медаља за фламбирање,
Јадранка Суљић- сребрна медаља за рецепцију,
МаркоТошић-бронзана медаља за коктеле.

 у Естонији 2008. - 2 медаље
Милан Лекић- златна медаљ за посластичарство,
Марија Миладиновић- сребрна медаља за „House keeping and room service“ .
 у Италији 2010. „бруцоши“ Хотелијерства
Лазаревић Невена и Стојанов Влада освојили су титулу шампиона.
 у Португалији 2010.- 1 златна медаља
Мина Мајсторовић, злато за сервис вина
 у Холандији 2011.- 1 сребрна и 2 бронзане
Милица Пилчевић- сребрна медаља за припрему и сервис кафе
Јована Илић- бронзана медаља за рецепцију
Душан Тодић- бронзана медаља за куварство
 у Македонији 2012.- 2 златне медаље
Бранко Кисић – златна за куварство
Марија Спасић – златна за посластичарство
 у Италији 2013. - „бруцоши“ Хотелијерства
Кристина Ћемаловић и Вељко Благојевић освојили су титулу шампиона.
II
Сваке друге године, марта месеца, на Међународном Сајму хране и
пића DETROP у Солуну у Грчкој студенти Гастрономије су
најтрофејнији на такмичењу:
 2009 године са 6 медаља:
Александар Станковић - 1 златна
Данијел Марковић - 1 сребрна
Бранслив Крстић - 1 бронзана
Вања Пушкар -1 бронзана
Слободан Чавић - 1 сребрна
Милан Лекић - 1 бронзана
 2011 са 11 медаља и GRAND PRIX пехаром
за најбољу школу на Балкану:
Драгана Прашчевић -2 златне медаље и 1 сребрна
Игор Белошевић -1 сребрна и 3 бронзане
Ненад Милосављевић - 1 сребрна и 1 бронзана
Александар Виноградов - 1 сребрна и 1 бронзана
 2013 године са 12 медаља и GRAND PRIX
пехар за најбољу школу на Балкану:
Бранко Кисић- 1 златна, 1 бронзана и 1 мерид
Марија Спасић - 1 сребрна и 1 бронзана
Драгана Прашчевић – 3 сребрне
Хорват Денеш – 1 сребрна и 1 бронзана
Александар Томић- 2 сребрне

III
На Балканском купу који је одржан у Бургасу, Бугарска , март 2010 –
10 медаља:
Бошко Дамјанац – 2 златне
Лазар Бркић – 3 златне
Милан Малбаша – 2 златне
Јовица Јовановић – 1 златна.
Александар Станковић- 2 златне
IV
Mеђународни професионални успеси наших студената:
Горан Ковачевић- златна медаља као најбољи кувар Велике Британије
2003. а 2005. сребрна медаља.
Треће место на светском првенству професионалних кувара у
Луксембургу 2010.у организацији Светске куварске организације Waks,
освојио је подмлађен српски национални тим у саставу: Младен
Ранковић, Бишевац Никола, Белошевић Игор, Луковић Немања, Здравко
Гавриловић, Трпковић Марко и Јокић Александар. Сви они су студенти
ове Школе.

