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А. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА 
 
1. Назив, односно пословно име високошкосле установе 
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
 
Адреса, седиште 
СТУДЕНТСКИ ТРГ 12-16, БЕОГРАД 
 
ПИБ 

  
Матични број 

100046603  07048211 
 
Телефон 

  
Факс 

011/2027-801  011/2630-151 
 
Е-маил 
matf@matf.bg.ac.yu 
 
2. Оснивање високошколске установе 
 
Назив оснивача 
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
Назив акта о оснивању 
РЕШЕЊЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЕТА 
ФАКУЛТЕТА 
 
Број и датум акта о оснивању 
02 број 119-2437-28/14 од 02.06.2008.године 
 
Промене у оснивачким правима 
(назив првог оснивача и касније правни следбеник оснивача) 
 
 
 
 
 



 
3. Власничка структура високошколске установе 
 
X Државни  Приватни  Мешовити 
 
 
4. Досадашњи упис у регистре 
 
а) Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности   
    издатог од стране Министарства надлежног за образовање 
 
 
б) Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо    
    образовање 
 
 
в) Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министраства надлежног за  
     високо образовање 
 
 
5. Делатности високошколске установе 
 
а) Научна, односно уметничка поља 
 
 
б) Научне, односно уметничке области 
МАТЕМАТИКА, РАЧУНАРСТВО, МЕХАНИКА, АСТРОНОМИЈА, АСТРОФИЗИКА 
 
в) Уже научне, односно уметничке области 
1. Алгебра, 2. Математичка логика, 3. Алгебра и математичка логика, 4. Математичка 
анализа, 5. Диференцијалне једначине, 6. Комплексна анализа, 7. Нумеричка 
математика, 8. Оптимизација, 9. Нумеричка математика и оптимизација,  
10. Вероватноћа, 11. Математичка статистика, 12. Вероватноћа и математичка 
статистика, 13. Геометрија, 14. Топологија, 15. Информатика и рачунарство,  
16. Механика, 17. Астрономија, 18. Астрофизика, 19. Историја и филозофија 
математике 
 
6. Орган пословођења 
 
Име и презиме, функција 
 
Проф. др Миодраг Матељевић, декан 
 
Датум и акт о именовању 
Одлука Савета о именовању, 26.12.2007.године 
 
Контакт телефон 

  
Е-маил 

011/2027-802  miodrag@matf.bg.ac.yu, 
kmiljan@matf.bg.ac.yu 

 

mailto:miodrag@matf.bg.ac.yu


Лице задужено за квалитет 
 
Име и презиме 

  
телефон 

  
Е-маил 

Милан Туба  064/8650-052  tuba@matf.bg.ac.yu 
 
 
 
Б. ОБУХВАТ АКРЕДИТАЦИЈЕ 
 
1. Акредитација високошколске установе 
     
    Назив и седиште 
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
2. Акредитација студијског програма 
 
2.1. Студије првог степена 

а) Основне академске студије 
         Назив студијских програма 
         (навести све студијске програме и трајање) 

1. Студијски програм МАТЕМАТИКА (4 године, 240 ЕСПБ) 
Изборни модули: - теоријска математика и примене 

                        - професор математике и рачунарства 
                        - рачунарство и информатика 
                        - примењена математика 
                        - статистика, актуарска и финансијска математика 
                        - астрономија 

      2. Студијски програм ИНФОРМАТИКА (3 године, 180 ЕСПБ) 
      3. Студијски програм АСТРОНОМИЈА и АСТРОФИЗИКА (4 године, 240 ЕСПБ) 
          Изборни модули: - астрономија 

- астрофизика 
- астроинформатика 

 
б) Основне струковне студије 

                Назив студијских програма 
                (навести све студијске програме и трајање) 
 
 
2.2. Студије другог степена 

а) Дипломске академске студије 
         Назив студијских програма 
                (навести све студијске програме и трајање) 

1. Студијски програм МАТЕМАТИКА (1 година, 60 ЕСПБ) 
Изборни модули: - теоријска математика и примене 

                        - професор математике и рачунарства 
                        - рачунарство и информатика 
                        - примењена математика 
                        - статистика, актуарска и финансијска математика 

      2. Студијски програм ИНФОРМАТИКА (2 године, 120 ЕСПБ) 
      3. Студијски програм АСТРОНОМИЈА и АСТРОФИЗИКА (1 година, 60 ЕСПБ) 
          Изборни модули: - астрономија 



- астрофизика 
 

 
 
б) Специјалистичке академске студије 

         Назив студијских програма 
         (навести све студијске програме и трајање) 
 

 
в) Специјалистичке струковне студије 

         Назив студијских програма 
         (навести све студијске програме и трајање) 
 
 
 
 

г) Интегрисане академске студије 
         Назив студијских програма 
         (навести све студијске програме и трајање) 
 
 
 
2.3. Студије трећег степена - докторске студије 
         Назив студијског програма 
                (навести све студијске програме докторских студија и трајање) 

1. Студијски програм МАТЕМАТИКА (3 године, 180 ЕСПБ) 
      2. Студијски програм ИНФОРМАТИКА (3 године, 180 ЕСПБ) 
      3. Студијски програм АСТРОНОМИЈА и АСТРОФИЗИКА (3 године, 180 ЕСПБ) 
 
 
 
 
В. ОПШТА АКТА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ) 
 
Број документа Назив 

1. РЕШЕЊЕ 
02 број 
119-2437-
28/14 

Акт о оснивању високошколске установе  
(Закон, уредба, уговор, одлука, решење) и то: акт о првом 
оснивању, као и све наредне скте о оснивачким правима, 
правилник, следбеник 

  
2.  Решење о испуњености услова за почетак рада и обављање 

делатности издато од стране Министарства надлежног за високо 
образовање 

  
3.  Дозвола за рад издата од стране Министарства надлежног за високо 

образовање 
  
4.  Акт о акредитацији издат од стране Министарства надлежног за 

високо образовање 
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