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МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ  
Студентски трг 16 
Телефон: 011/2027-801, 2027-811 
Факс: 011/2630-151 
E-mail: matf@matf.bg.ac.rs 
Интернет адреса:www.matf.bg.ac.rs 
 
 
 
 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:   
Математика (240 ЕСПБ) 
Информатика (240 ЕСПБ)   
Астрономија и астрофизика (240 ЕСПБ)  

БРОЈ СТУДЕНАТА ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:   
 
Математика  
Информатика   
Астрономија и астрофизика 
 

буџет 
205 
79 
20 
 

самофинансирајући 
45 
41 
5 

   
* Постоји могућност повећања броја студената на студијском програму Информатика  у 
складу са Акционим планом Владе Републике Србије. 
 
** Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину 
студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач 
Република за школску 2017/2018. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се 
броју самофинансирајућих студената. 
 
 УСЛОВИ КОНКУРСА И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 
 
За упис у прву годину основних академских студија на Математичком факултету могу да се 
пријаве кандидати који су завршили гимназију или четворогодишњу средњу стручну школу. 
Кандидати за упис на основне студије полажу пријемни испит из математике, који носи 60 
бодова. Ако кандидат, који није ослобођен полагања пријемног испита, не изађе на пријемни 
испит, губи право уписа. 
 
Кандидати који су у трећем и четвртом разреду средње школе освојили једну од прве три 
награде на државном такмичењу из математике, информатике или астрономије које 
организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном 
такмичењу из математике ослобођени су пријемног испита и признаје им се максималан број 
бодова на пријемном  испиту (60). 
 
О вредновању и рангирању такмичења и остварених резултата на такмичењима одлучује 
уписна комисија Математичког факултета. 
 
Кандидати који испуњавају све наведене услове рангирају се према укупном броју бодова, који се 
рачуна на основу успеха у средњој школи (до 40 бодова) и резултата пријемног испита (до 60 
бодова). Ранг листа је јединствена, за све студијске програме. У тренутку уписивања 
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кандидати бирају студијски програм и модул, у складу са објављеним квотама. Првенство при 
упису и избору студијског програма и модула имају боље рангирани кандидати. 
 
У случају да преостане слободних места, прву годину основних студија на Математичком 
факултету ће моћи да уписују и кандидати који су се пријавили на конкурс на другим 
факултетима Универзитета у Београду, уколико уписна комисија Математичког факултета 
закључи да кандидат задовољава све услове конкурса и да пријемни испит који је кандидат 
полагао одговара неопходном пријемном испиту на Математичком факултету. 
 
Остали услови Конкурса су исти као општи услови Конкурса Универзитета у Београду. 
 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 
Пријемни испит за упис на основне академске студије полаже се из Математике.  
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ  

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 129.000,00 динара. 
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 3.500,00 евра. 
За студенте студијског програма Математика, модул Професор математике и рачунарства, 
који су држављани Републике Србије, у школској 2017/18. години се одобрава стимулативни 
попуст у износу од 9.000 ДИН (т.ј. 150 дин по уписаном ЕСПБ), те школарина износи 120.000,00 
динара. 
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