Влада Републике Србије
Немањина 11
Београд
н/р Ана Брнабић, председница Владе

Поштованa госпођо Брнабић,

Обраћамо Вам се у вези са Одлуком о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину
студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из
буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској
2019/2020. години, Службени гласник РС број 50/2019 од 12.07.2019. (даље: Одлука о измени).
Одлуком о измени умањен је за 66 број студената који се на Филозофском факултету у Београду
финансирају из буџета Републике Србије и то након завршене процедуре пријемног испита и уписа
студената на Филозофски факултет, чиме су причињене огромне тешкоће одређеном броју будућих
студената Филозофског факултета.
У том смислу, желимо да укажемо на следеће чињенице.
Чланом 99, став 3. Закона о високом образовању прописано је да одлуку о броју студената за упис у
прву годину студијског програма који се финансира из буџета, за високошколску установу чији је
оснивач Република, доноси Влада, по прибављеном мишљењу високошколских установа и
Националног савета, најкасније месец дана пре расписивања конкурса.
За школску 2019/2020. годину Одлука о броју студената за упис у прву годину студијских програма
основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике
Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2019/2020. години,
донета је 23.05.2019. године, објављена је у Службеном гласнику РС бр. 36/2019 од 24.05.2019. године и
ступила је на снагу 01.06.2019. године (даље: Одлука)
Према нашем схватању, смисао прописивања да се број студената одређује најкасније месец дана пре
расписивања конкурса јесте управо у томе да би и факултети и потенцијални студенти унапред знали
колики се број студената прима, како би студенти проценили своје шансе за упис, а факултети се
припремили за прихват уписаних студената. Филозофски факултет је спровео целокупан поступак
пријемних испита и уписа руководећи се бројем студената наведеним у Одлуци.
Конкурс за упис студената на Филозофски факултет у Београду у школску 2019/2020. годину расписан је
16.06.2019. Одлука о измени ступила је на снагу дана 20.07.2019. године. На овај начин је одлука о броју
студената донета након расписивања конкурса што је у директној супротности са Законом о високом
образовању.
Додајемо и то да је умањеним бројем студената који се финансирају из буџета, Филозофски факултет у
Београду изгубио места за 24 студента који су се до ступања на снагу Одлуке о измени већ уписали на
Филозофски факултет као студенти који се финансирају из буџета. Умањењем броја студената који се
финансирају из буџета, ови студенти се практично доводе у ситуацију да губе статус буџетских студената,
као и сва права и обавезе који имају на основу тог статуса. На овај начин се на најгрубљи начин крше
стечена права тих студената, пошто су до ступања на снагу Одлуке о измени, већ стекли статус буџетских
студената (смештај у студентском дому, маркица за превоз, медицинска заштита итд). На овај начин

Одлука о измени има повратно дејство, што је изричито забрањено одредбом члана 197. Устава
Републике Србије.
Не мање важно, Одлуком о измени укупан број студената за упис у прву годину студијских програма
основних студија који се финансирају из буџета Републике Србије на Универзитету у Београду је 9.621 –
Одлуком је био одређен на 9.544, али се, у Одлуци о измени, рачунски не слаже укупан број студената и
број студената на сваком поједином факултету.
Имајући у виду претходно наведено, предлажемо да се Одлука о измени промени на тај начин што
ће, барем када је Филозофски факултет у Београду у питању, на снази остати Одлука о броју студената
за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија
који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република
Србија у школској 2019/2020. години, донета је 23.05.2019. године, објављена је у Службеном
гласнику РС бр. 36/2019 од 24.05.2019. године и ступила је на снагу 01.06.2019. године. Остајемо на
располагању за сва додатна питања.

Београд,

С поштовањем,

24.7.2019.

Проф. др Миомир Деспотовић, декан

Достављено:
Влади Републике Србије и
Министарству просвете, науке и технолошког развоја

