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На основу члана 215. став 1. алинеја 3. и 5, а у вези са чланом 22. 
Правилника о упису на студијске програме Универзитета у Београду и са 
Конкурсом за упис студената на докторске академске студије на 
факултетима Универзитета у Београду у школској 2018/2019. години, 
доносим следећу  

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О измени Допунског конкурса Филозофског факултета у Београду за упис 
студената на докторске академске студије у академској 2018/2019. години 

 

 
У Допунском конкурсу за упис студената на докторске академске 

студије у академској 2018/2019. години, објављеном од стране 
Филозофског факултета у Београду, дана 11.01.2019. године, бришу се 
следеће реченице којим се одређује број самофинансирајућих студената 
који се могу уписати на одговарајуће студијске програме: 

''На докторске студије историје може се уписати 2 
самофинансирајућа студента'' и 

''На докторске студије психологије може се уписати 2 
самофинансирајућа студента''. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

Допунским конкурсом Филозофског факултета у Београду за упис 
студената на докторске академске студије у академској 2018/2019. години 
прописан је број самофинансирајућих студената који се може уписати на 
докторске академске студије у школској 2018/2019. години. На студијским 
програмима историје и психологије предвиђено је да се могу уписати по 
два самофинансирајућа студента.  

Чланом 22. Правилника о упису на студијске програме Универзитета 
у Београду ( ''Гласник Универзитета у Београду'', број 168/12) прописано је 
да ''Кандидат који је стекао право уписа, а није до тренутка уписа остварио 
законске услове уписа или се не упише у за то предвиђеном року, губи 
право на упис. Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши 
упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати следећи 
кандидат према утврђеном редоследу''. Исто је предвиђено и у тексту 
Конкурса за упис студената на докторске академске студије на 
факултетима Универзитета у Београду у школској 2018/2019. години. 



 
Како је на студијским програмима историје и психологије, према 

утврђеном редоследу на ранг листи, било кандидата који су стекли право 
на упис уместо кандидата који су пропустили да изврше упис у року 
утврђеном у конкурсу, то је у складу са актима наведеним у преамбули 
одлучено као у диспозитиву ове одлуке. 
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