
СТАТИСТИКА  
 

ШКОЛСКА 2008/2009. ГОДИНА 

 

 уписни рок: ЈУН 2008. 

 

Студијски програм Минималан број 

бодова на 

самофинанс. 

(пријемни испит  

+ успех у школи)  

Минималан број бодова 

на буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи)  

Максималан број 

бодова 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Математика 34,25 50,25 100 

Информатика 34,71 50,53 99,07 

Астрономија и 

астрофизика 

45,48 54,72 90,70 

 
Просечан успех у средњој школи: 35,21 

 

 

 уписни рок: СЕПТЕМБАР 2008. 

 

Студијски програм Минималан број 

бодова на самофинанс. 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Минималан број бодова 

на буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова 

(пријемни испит  

+ успех у школи)  

Математика 36,18 53,16 83,92 

Информатика Није било кандидата у 

овом статусу 

50,16 75,00 

Астрономија и 
астрофизика 

Није било кандидата у 
овом статусу 

53,28 91,52 

 

Просечан успех у средњој школи: 31,42 
 

 

 



ШКОЛСКА 2009/2010. ГОДИНА 

 

 уписни рок: ЈУН 2009. 

 

Студијски 

програм 

Минималан број 

бодова на 

самофинанс. 

(пријемни испит  
+ успех у школи) 

Минималан број бодова 

на буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Математика 42,88 50,90 100 

Информатика 36,20 53,64 100 

Астрономија и 

астрофизика 

44,36 53,86 93,28 

 

Просечан успех у средњој школи: 35,67 

 

 уписни рок: СЕПТЕМБАР 2009. 

 

Студијски 

програм 

Минималан број 

бодова на 

самофинанс. 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова на самофин. 

(пријемни испит  

+ успех у школи)  

Минималан број 

бодова на 

буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан 

број бодова 

(пријемни 

испит  

+ успех у школи) 

Математика 31,40 37,26 

 

Није било 

слободних места 

у 2. уписном 

року 

Није било 

слободних 

места у 2. 

уписном року 

 Информатика 30,06 62,86 Није било 

слободних места 

у 2. уписном 
року 

Није било 

слободних 

места у 2. 
уписном року 

Астрономија и 

астрофизика 

Није било пријављених кандидата 

 

Просечан успех у средњој школи: 27,14 

 



 

 

ШКОЛСКА 2010/2011. ГОДИНА 

 

 уписни рок: ЈУН 2010. 
 

Студијски програм Минималан број бодова 

на самофинанс. 
(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Минималан број 

бодова на буџету 
(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова 
(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Математика 48,22 53,94 100 

Информатика 45,50 55,40 100 

Астрономија и 

астрофизика 

Није било кандидата у 

овом статусу 

50,46 89,54 

 

Просечан успех у средњој школи: 35,84 

 

 

 

 уписни рок: СЕПТЕМБАР 2010. 

 
Уписна квота била је попуњена већ у I року. 

 

II  уписни рок био је расписан само за ученике који су као држављани Србије средњу школу 

завршили у иностранству. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ШКОЛСКА 2011/2012. ГОДИНА 

 

 уписни рок: ЈУН 2011. 

 

Студијски програм Минималан број бодова 

на самофинанс. 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Минималан број 

бодова на буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Математика 37,90 53,84 100,00 

Информатика 32,74 52,62 93,70 

Астрономија и 

астрофизика 

50,56 50,56 81,58 

 

Просечан успех у средњој школи: 35,42 

 

 уписни рок: СЕПТЕМБАР 2011. 

 

Студијски програм Минималан број 

бодова на 

самофинанс. 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број  

бодова на 

самофинанс. 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Минималан број 

бодова на 

буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Математика 37,24 65,78 Није било 

слободних места 

у 2. уписном 

року 

Није било 

слободних места 

у 2. уписном 

року 

Информатика 42,90 42,90 Није било 

слободних места 

у 2. уписном 

року 

Није било 

слободних места 

у 2. уписном 

року 

Астрономија и 

астрофизика 

40,00 40,00 52,18 68,28 

 

Просечан успех у средњој школи: 29,14 

 

 



ШКОЛСКА 2012/2013. ГОДИНА 

 

 уписни рок: ЈУН 2012. 

 

Студијски програм Минималан број 

бодова на 

самофинанс. 

(пријемни испит  
+ успех у школи) 

Минималан број бодова 

на буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Математика 31,24 50,30 100 

Информатика 39,58 57,92 95,08 

Астрономија и 

астрофизика 

33,66 52,58 83,10 

 

Просечан успех у средњој школи: 35,43 

 

 

 уписни рок: СЕПТЕМБАР 2012. 

 

Студијски програм Минималан број 

бодова на 

самофинанс. 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Минималан број бодова 

на буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Математика 35,18 

 

 71,68 

 

Информатика Није било слободних 

места у 2. уписном 

року 

Није било слободних 

места у 2. уписном 

року 

Није било слободних 

места у 2. уписном 

року 

Астрономија и 

астрофизика 

Није било слободних 

места у 2. уписном 

року 

Није било слободних 

места у 2. уписном 

року 

Није било слободних 

места у 2. уписном 

року 

 

Просечан успех у средњој школи: 30,45 

 

 



ШКОЛСКА 2013/2014. ГОДИНА 

 

 уписни рок: ЈУН 2013. 

 

Студијски програм Минималан број 

бодова на 

самофинанс. 

(пријемни испит  
+ успех у школи) 

Минималан број бодова 

на буџету 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Максималан број 

бодова 

(пријемни испит  

+ успех у школи) 

Математика 39,10 

 

52,46 

 

100 

 

Информатика 41,56 

 

57,18 94,12 

 

Астрономија и 

астрофизика 

40,58 

 

54,82 

 

95,62 

 

 

Просечан успех у средњој школи: 36,33 

 

 


