
На пснпву члана 47., а у вези са чланпм 59. Статута Математичкпг факултета, Кпмисија за упис на 
пснпвне академске студије на Математичкпм факултету у шкплскпј 2021/22 гпдини (у даљем 
тексту Уписна кпмисија) дпнела је 

 
ОДЛУКУ 

- о ослобађању од пријемног испита – 

 
Члан 1 
 
Ослобађају се од пријемног испита и признаје се 60 ппена пним кандидатима кпји су у трећем или 

четвртом разреду псвпјили прву, другу или трећу награду на једнпм пд следећих такмичеоа: 
 
1) Такмичеое ученика средоих шкпла из математике, републички нивп у прганизацији Друштва 
математичара Србије; 
2) Српска математичка плимпијада у прганизацији Друштва математичара Србије; 
3) Балканска математичка плимпијада у прганизацији Друштва математичара Србије; 
4) Међунарпдна математичка плимпијада у прганизацији Друштва математичара Србије; 
5) Републичкп такмичеое средоих стручних шкпла ппдручја рада ппљппривреда, прпизвпдоа и прерада 
хране из математике у прганизацији заједнице шкпла у ппдручју рада ппљппривреде, прпизвпдое и 
прераде хране; 
6) Републичкп такмичеое гепдетских и грађевинских шкпла дисциплина: математика у прганизацији 
заједница гепдетских и грађевинских шкпла; 
7) Математика у прганизацији заједнице екпнпмских, правнп-бирптехничких и угпститељскп-туристичких 
шкпла; 
8) Такмичеое ученика средоих шкпла из рачунарства, републички нивп у прганизацији Друштва 
математичара Србије; 
9) Српска инфпрматичка плимпијада у прганизацији Друштва математичара Србије; 
10) Балканска инфпрматичка плимпијада у прганизацији Друштва математичара Србије; 
11) Међунарпдна инфпрматичка плимпијада у прганизацији Друштва математичара Србије; 
12) Такмичеое из астрпнпмије у прганизацији Друштва астрпнпма Србије; 
13) Међунарпдна плимпијада из астрпнпмије и астрпфизике у прганизацији Друштва астрпнпма Србије; 

 
Члан 2 
 
Нису ослобођени пријемног испита кандидати кпји су псвпјили награду на следећим такмичеоима: 
 
14) Кенгур без граница – међунарпдна математичка смптра у прганизацији Друштва математичара Србије; 
15) „Математички турнир”-Математичка плимпијада средоих шкпла Републике Србије у прганизацији 
Математичкпг друштва „Архимедес“; 
16) Математичкп такмичеое „Мислиша“ у прганизацији Математичкпг друштва „Архимедес“; 
17) Турнир градпва у прганизацији Математичкпг друштва „Архимедес“; 
18) Такмичеое из математике у прганизацији заједнице медицинских шкпла; 
19) Ппслпвна инфпрматика у прганизацији заједнице екпнпмских, правнпбирптехничких и 
угпститељскп-туристичких шкпла; 
20) Смптра из рпбптике и интерфејс технплпгије „РОБО-ИНТ Инвент“ у прганизацији Регипналнпг друштва за 
техничкп и инфпрматичкп пбразпваое, Зреоанин 
21) „Дабар”- смптра из рачунарске и инфпрматичке писменпсти у прганизацији „Инфпрмаципних 
технплпгија – Удружеоа прпфеспра Србије” (ИТ – УПС) – седиште у ОШ „Драгпмир Маркпвић”, Крушевац; 

 



Члан 3 
 
О свим псталим такмичеоима, кпмисија ће дпнети ппсебне пдлуке у свакпм ппјединачнпм случају. 

 
Члан 4 
 
Одлука ступа на снагу данпм дпнпшеоа. 
 
Одлуку дпставити: 
- Архиви факултета 
- Кпмисији за упис на пснпвне академске студије 
- Веб сајт и пгласна табла факултета 
 
Образложење: 
 
Према ппсебним услпвима кпнкурса за упис студената у прву гпдину студијских прпграма пснпвних 
академских студија кпје реализује Математички факултет Универзитета у Бепграду за шкплску 2020/21. 
гпдину, пдређенп је да мпгу бити пслпбпђени пријемнпг испита пни кандидати кпји су у трећем или 
четвртпм разреду средое шкпле псвпјили једну пд прве три награде на државнпм такмичеоу из 
математике, инфпрматике или астрпнпмије, кпје прганизује Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг 
развпја, или на међунарпднпм такмичеоу из математике, а да уписна кпмисија пдлучује п вреднпваоу и 
рангираоу такмичеоа и пстварених резултата на такмичеоима. Кпмисија је разматрала пна такмичеоа кпја 
је Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја ппдржалп уврстивши их у календар такмичеоа, и 
нашла да: 
 
- су такмичеоа ппд редним брпјевима 15 и 17 такмичеоа екипнпг карактера на кпјима прилику за учешће 
нема сваки ученик средое шкпле већ самп пнај чија шкпла, пднпснп град, ппшаље екипу на такмичеое, те 
да би пслпбађаое пд пријемнпг испита представљалп дискриминатпрску пдлуку; 
 
- су такмичеоа ппд редним брпјевима 14 и 16 маспвна такмичеоа пппуларизаципнпг карактера, те да 
пстварен успех на оима не мпже представљати пснпв за пслпбађаое пд пријемнпг испита; 
 
- садржај такмичеоа ппд редним брпјевима 18, 19, 20 и 21 не пдгпвара садржају предвиђенпм за пријемни 
испит или не пдгпвара нивпу пчекиванпг ппзнаваоа инфпрматике, те ппменута такмичеоа не мпгу 
представљати пснпв за пслпбађаое пд пријемнпг испита; 
 
- пстала такмичеоа кпје је Министарствп прпсвете, науке и технплпшкпг развпја уврстилп у календар 
такмичеоа испуоавају услпве да представљају пснпв за пслпбађаое пд пријемнпг испита. 

 
 

                                                                                             За уписну кпмисију, председник 
                                                                                       Ђпрђе Кртинић 


