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 На основу Oдлуке декана бр. 521/1 од 17.4.2020. године Комисија за упис Филозофског 
факултета, донела је 
 

О Д Л У К У 
 Комисија за упис је констатовала да је 19 кандидата поднело жалбе на прелиминарне ранг 
листе. 

Комисија за упис је након разматрања жалби донела одлуку да се одбију жалбе кандидата: 
Марте Николић, пријавни број 2035, Милана Трукића, пријавни број 4405, Вука Дуловића, 
пријавни број 2015, Катарине Николић, пријавни број 2039, Дуње Петковић, пријавни број 2041, 
Петра Вранића, пријавни број 4228, Немање Васића, пријавни број 1037, Катарине Протић, 
пријавни број 4471, Здравка Пролета, пријавни број 0006, Тијане Петровски. Пријавни број 2037, 
Софије Јевтовић, пријавни број 4151, Лее Хамза, пријавни број 4531, Данице Поп-Манић, пријавни 
број 4449, Луца Занеллате, пријавни број 7005, Ане Маријановић, пријавни број 4314, Милице 
Танасијевић, пријавни број 4568, Магдалене Хрћан, пријавни број 4460, Наталије Нешић, пријавни 
број 4110, Јована Станковића, пријавни број 4518. . 

У складу са Напоменом за кандидате означене звездицом која се налази на дну сваке 
прелиминарне листе исправља се статус следећих кандидата из буджетски у самофинансирајући:  
(а) на листи за Етнологију и антропологију – кандитат са пријавним бројем 4524 
(б) на листи за Историју – кандидати са пријавним бројевима 4312, 5009, 5029, 4401 и 5058, 
(ц) на листи за Историју уметности - кандитат са пријавним бројем 4339, 
(д) на листи за Педагогију - кандидати са пријавним бројевима 4242, 4262, 4307, 4443, 
(е) на листи за Социологију - кандидати са пријавним бројевима 4400, 4315, 4183, 4361, 4482, 4476, 
(ф) на листи за Филозофију - кандидати са пријавним бројевима 4353, 4022, 4451. 
Кандидати означени звездицом су кандидати који су у некој од претходних школских година били 
уписани на прву годину основних студија у статусу студента који се финансирао из буџета. На 
основу члана 103. став 5. Закона о високом образовању (Сл. гл. РС 88/17) а у складу са Стручним 
упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја и одговарајућим Упутством 
Универзитета у Београду ови кандидати, без обзира на укупан број бодова који су остварили на 
пријемном испиту, у школској 2020/21. години не могу бити уписани у статусу студента који се 
финансира из буџета. Ови кандидати могу се уписати искључиво у статусу студента који се сам 
финансира. 
 
Правна поука: Кандидати имају право да уложе жалбу на одлуку Комисије за упис декану 
Факултета. Жалба се може поднети до 9.07.2020. године до 1600 часова у архиви и на портирници  
Факултета. 
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