
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
Проф. др Милораду Милованчевићу 
  
 

Извештај Комисије за упис студената на Основне академске студије Машинског факултета 
Предмет:  

шк. 2009/2010.  
 
 
Одлуком Владе Републике Србије, коју нам је проследило Министарство просвете и спорта преко 
Ректората Универзитета у Београду, обавештени смо да је Машинском факултету Универзитета у 
Београду у школској 2009/2010. години одобрено за упис у прву годину основних студија следећи број 
студената, и то:  
 
1. за финансирање из буџета 540 студената  
2. за самофинансирање 50 студената (уз школарину од 60.000 динара)  
 
Пријављивање кандидата, пријемни испит и упис нових студената обављени су у два уписна рока: 
јунском и септембарском, стриктно по правилима Министарства просвете Владе Републике Србије.  

 
Комисија за упис нових студената заједно са Комисијом за маркетинг студија МФ, реализовала је низ 
активности, које се могу поделити у неколико група: 
  

• реализација живих презентација студија МФ на терену 
• агресиван наступ у штампаним медијима 
• учешћа на сајмовима образовања и кампања за госте МФ 
• организација средњошколских такмичења школа које су наша циљна група 

 
Активности Комисија које су реализоване у протеклом периоду: 
 
- извршена је статистичка обрада података са уписа шк. 2008/2009. и одабир циљне групе средњих 
школа за реализацију презентација на терену.  
 
- урађена је дорада/измена постојеће ППТ презентације 
- урађена је дорада/измена и штампање пропагандног материјала и то флајера А3 и флајера А4 
- урађено је дизајнирање и штампање плаката и обавештења 
  
- организација презентација на терену укључивала је многе тел. контакте, е-маил контакте, слање 
факсова, слање проп. мат. поштом; успешно је реализовано је 54 презентације на терену током којих 
је преко 2100 матураната чуло живу реч о МФ. Покривени су били следећи градови: Београд, 
Панчево, Ваљево, Младеновац, Обреновац, Смедерево, Стара Пазова, Смедеревска паланка, 
Александровац, Трстеник, Лазаревац... 
  
- учествовали смо на неколико сајмова образовања: Звонце-сајам образовања - Београдски сајам (4 
дана), Београд - ЕДУ Фаир - Сава Центар (3 дана), Врачар – сајам образовања,... 
  
- организовали смо регионално такмичење ученика средњих машинских школа у дисциплини 
"машински техничар за компјутерско конструисање" на Машинском факултету и том приликом 
угостили велики број најбољих ученика и професора поменутих школа. Организовали смо обилазак 
лабораторија МФ а потом је одржана и наша уобичајена презентација. Велики број ученика који су 
учествовали та такмичењу су конкурисали у јунском уписном року на наш факултет. 
  



- организовали смо посете Машинском факултету ђака из неколико београдских школа. Око 150 
ученика и професора видело је ресурсе МФ и чуло нашу уобичајену презентацију 
  
- урађена је дорада/измена wеб странице МФ на Интернет сајту ИНФОСТУД-а 
[према извештајима компаније "Инфостуд", месечна посећеност нашим страницама је варирала од 
800 до 3300 посета месечно] 
 
 
- урађена је дорада/измена wеб странице на Интернет сајту МФ 
  
- урађено је дизајнирање огласа за рекламирање МФ и ПР текстова о МФ 
- урађено је дизајнирање огласа за објаву уписа на МФ и ПР текста о МФ 
  
- обављен је низ контаката са медијима и организација објављивања пропагандног материјала о МФ 
  
- обављена је организација објављивања пропагандног материјала МФ у додацима "Образовање" у 
дневним листовима "Политика", 24 сата", "Данас", Вечерње новости", "Блиц",... 
  
- организована је подела флајера студентима Електротехничког и Економског факултета (подељено 
око 900 флајера), приликом одржавања њиховог пријемног испита на МФ, са поруком да нас факултет 
признаје резултате постигнуте на њиховом пријемном испиту и да су добродошли на МФ уколико не 
успеју да постану студент жељењог факултета  
 
- штампали смо „Информатор о условима пријема..." и Збирку задатака из математике за припрему 
квалификационог испита;  
 
- организовали смо припремну наставе из математике за пријемни испит;  
 
- реализовали смо све активности око уписа (пријављивање, пријемни испити, рангирање кандидата и 
објављивање ранг листи, пријем кандидата који су конкурисали на другим техничким и осталим 
факултетима на којима се полагао пријемни из математике, упис, куповина нових образаца индекса и 
ажурирање индекса, као и организација свечане доделе индекса).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Резултати уписа су:  
 
1. укупно уписаних студената 593   

a. за финансирање из буџета 557 
b. за самофинансирање 36  

 
2. средња оцена генерације 3,83 
a. одличних 118   
b. врло добрих 283  
c. добрих 179  
d. довољних 13  
 
3. успех на пријемном испиту  

a. 95.01 – 100 бодова 21  
b. 85,01 – 95 бодова 47  
c. 75,01 – 85 бодова 84  
d. 65,01 – 75 бодова 139  
e. 51,01 – 65 бодова 271  
f. 30,00 – 51 бода 31  

 
4. уписани: будуће колегинице - 95, будуће колеге - 498  
 
5. завршена средња школа уписаних у прву годину основних студија:  
 

• гимназија 240  
• техничка школа 335  
• остале школе 18  

 
 
 
Поређење резултате уписа ове и прошле године: 
 

 упис 2008/09. упис 2009/10.  
број пријављених кандидата за полагање 
пријемног испита 

624 734  

број уписаних студената 514 (491 буџ. + 23 сф)  593 (557 буџ. + 36 сф.)  
просечна оцена уписаних  
(средња школа)  

3,74 3,83   

пол уписаних бруцоша  ж – 90, М – 424  ж – 95, М – 498  
бр. бруцоша из гимназија...  169 240  
бр. бруцоша из тех. школа  306 335  

 
 
 
 
Београд, 17.11.2009.г.                                                            Комисија за упис студената 
 
 

                     Др Марко Милош, председник Комисије упис на МФ  
 
 
                    Декан МФ, Др Милорад Милованчевић, члан 
 
 
                    Продекан за наставу, Др Драган Марковић, члан 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
Проф. др Милораду Милованчевићу 
  
 

Извештај Комисије за упис студената на Основне академске студије Машинског факултета 
Предмет:  

шк. 2010/2011.  
 
 
Одлуком Владе Републике Србије, коју нам је проследило Министарство просвете и спорта преко 
Ректората Универзитета у Београду, обавештени смо да је Машинском факултету Универзитета у 
Београду у школској 2010/2011. години одобрено за упис у прву годину основних студија следећи број 
студената, и то:  
 
1. за финансирање из буџета 520 студената  
2. за самофинансирање 20 студената (уз школарину од 60.000 динара)  
 
Пријављивање кандидата, пријемни испит и упис нових студената обављени су у два уписна рока: 
јунском и септембарском, стриктно по правилима Министарства просвете Владе Републике Србије.  

 
Комисија за упис нових студената заједно са Комисијом за маркетинг студија МФ, реализовала је низ 
активности, које се могу поделити у неколико група: 
  

• реализација живих презентација студија МФ на терену 
• агресиван наступ у штампаним медијима 
• пласирање видео рекламње кампање у ТВ медијима 
• учешћа на сајмовима образовања и кампања за госте МФ 
• организација средњошколских такмичења школа које су наша циљна група 

 
Активности Комисија које су реализоване у протеклом периоду: 
 
- извршена је статистичка обрада података са уписа шк. 2009/2010. и одабир циљне групе средњих 
школа за реализацију презентација на терену.  
 
- обновљен је уговор са компанијом за маркетинг "БимБрос" којим смо обезбедили продукционе 
услуге за реализацију рекламног материјала према нашем сценарију тј. синопсису уз калузулу да се 
креирани видео материјал емитује на: 
  
    1. градским ТВ медијима (Студио Б, Ентер ТВ, ТВ Арт, Станком ТВ, СОС канал)  
    2. на 52 локалне ТВ станице у 52 места широм Србије 
    3. на БН ТВ (најгледанија ТВ у БиХ и једна од најгледанијих ТВ канала на кабловским  
        телевизијама у Београду) 
  
- ЕПП материјал снимљен раније је дорађен, снимљено је око 350 минута додатног видео материјала, 
направљене су нове верзије видео-спота у трајању од по 90 секунди 
- у периоду фебруар 2010. до закључно са јуном 2010. реализовано је око 550 емитовања наше ЕПП 
поруке 
- урађена је дорада/измена постојеће ППТ презентације 
- урађена је дорада/измена и штампање пропагандног материјала и то флајера А3 и флајера А4 
- урађено је дизајнирање и штампање плаката и обавештења 
  



- организација презентација на терену укључивала је многе тел. контакте, е-маил контакте, слање 
факсова, слање проп. мат. поштом; успешно је реализовано је 43 презентације на терену током којих 
је преко 1780 матураната чуло живу реч о МФ. Покривени су били следећи градови: Београд, 
Панчево, Ваљево, Младеновац, Обреновац, Смедерево, Стара Пазова, Смедеревска паланка, 
Александровац,... 
  
- учествовали смо на 2 сајма образовања: Звонце-сајам образовања - Београдски сајам (4 дана), 
Београд - ЕДУ Фаир - Сава Центар (3 дана) 
  
- подржане су акције "Дан девојчица" и "Фестивал науке" на коме је екипа МФ била веома запажена; 
направљени су и обимни видео-записи. 
  
- организовали смо регионално такмичење ученика средњих машинских школа у дисциплини 
"машински техничар за компјутерско конструисање" на Машинском факултету и том приликом 
угостили велики број најбољих ученика и професора поменутих школа. Организовали смо обилазак 
лабораторија МФ а потом је одржана и наша уобичајена презентација. Велики број ученика који су 
учествовали та такмичењу су конкурисали у јунском уписном року на наш факултет. 
  
- организовали смо посете Машинском факултету ђака из неколико београдских школа. Око 110 
ученика и професора видело је ресурсе МФ и чуло нашу уобичајену презентацију 
  
- организовали смо снимање свих манифестација а видео запис са регионалног такмичења ученика 
средњих машинских је емитован на више ТВ станица 
  
- организовано је и реализовано неколико интервијуа Декана МФ у разним писаним, ТВ и радио 
медијима 
  
- урађена је дорада/измена wеб странице МФ на Интернет сајту ИНФОСТУД-а 
[према извештајима компаније "Инфостуд", месечна посећеност нашим страницама је варирала од 
1000 до 4000 посета месечно] 
- урађена је дорада/измена wеб странице на Интернет сајту МФ 
  
- урађено је дизајнирање огласа за рекламирање МФ и ПР текстова о МФ 
- урађено је дизајнирање огласа за објаву уписа на МФ и ПР текста о МФ 
  
- обављен је низ контаката са медијима и организација објављивања пропагандног материјала о МФ 
  
- обављена је организација објављивања пропагандног материјала МФ у додацима "Образовање" у 
дневним листовима "Политика", 24 сата", "Данас", Вечерње новости", "Блиц",... 
  
- организована је подела флајера студентима Електротехничког и Економског факултета (подељено 
око 800 флајера), приликом одржавања њиховог пријемног испита на МФ, са поруком да нас факултет 
признаје резултате постигнуте на њиховом пријемном испиту и да су добродошли на МФ уколико не 
успеју да постану студент жељењог факултета  
 
- штампали смо „Информатор о условима пријема..." и Збирку задатака из математике за припрему 
квалификационог испита;  
 
- организовали смо припремну наставе из математике за пријемни испит;  
 
- реализовали смо све активности око уписа (пријављивање, пријемни испити, рангирање кандидата и 
објављивање ранг листи, пријем кандидата који су конкурисали на другим техничким и осталим 
факултетима на којима се полагао пријемни из математике, упис, куповина нових образаца индекса и 
ажурирање индекса, као и организација свечане доделе индекса).  
 
 
 
 
 
 



Резултати уписа су:  
 
1. укупно уписаних студената 588 (74% од 792 пријављених кандидата)  

a. за финансирање из буџета 528 
b. за самофинансирање 60  
 
2. средња оцена генерације 3,82 

a. одличних 123   
b. врло добрих 287  
c. добрих 168  
d. довољних 10  
 
3. успех на пријемном испиту  

a. 95.01 – 100 бодова 20  
b. 85,01 – 95 бодова 51  
c. 75,01 – 85 бодова 101  
d. 65,01 – 75 бодова 142  
e. 51,01 – 65 бодова 211  
f. 30,00 – 51 бода 63  

 
4. уписани: будуће колегинице - 109, будуће колеге - 479  
 
5. завршена средња школа уписаних у прву годину основних студија:  
 

• гимназија 219  
• техничка школа 337  
• остале школе 32  

 
 
 
 
 
Поређење резултате уписа ове и прошле године: 
 

 упис 2009/10. упис 2010/11.  
број пријављених кандидата за полагање 
пријемног испита 

734 792  

број уписаних студената  593 (557 буџ. + 36 сф) 588 (528 буџ. + 60 сф) 
просечна оцена уписаних  
(средња школа)  

3.83 3,82   

пол уписаних бруцоша  ж – 95, М - 498  ж – 109, М - 479 
бр. бруцоша из гимназија...  240 219  
бр. бруцоша из тех. школа  335 337  

 
 
Београд, 15.11.2010.г.                                                             Комисија за упис студената 
 
 

                     Др Марко Милош, председник Комисије упис на МФ  
 
                     
                    Декан МФ, Др Милорад Милованчевић, члан 
 
                     
                    Продекан за наставу, Др Драган Марковић, члан 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
ДЕКАНУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  
Проф. др Милораду Милованчевићу 
  

Извештај Комисије за упис студената на Основне академске студије Машинског факултета 
Предмет:  

шк. 2011/2012.  
 
Одлуком Владе Републике Србије, коју нам је проследило Министарство просвете и спорта преко 
Ректората Универзитета у Београду, обавештени смо да је Машинском факултету Универзитета у 
Београду у школској 2011/2012. години одобрено за упис у прву годину основних студија следећи број 
студената, и то:  
 
1. за финансирање из буџета 520 студената  
2. за самофинансирање 20 студената (уз школарину од 60.000 динара)  
 
Пријављивање кандидата, пријемни испит и упис нових студената обављени су у два уписна рока: 
јунском и септембарском, стриктно по правилима Министарства просвете Владе Републике Србије.  

 
Комисија за упис нових студената заједно са Комисијом за маркетинг студија МФ, реализовала је низ 
активности, које се могу поделити у неколико група: 
  

• реализација живих презентација студија МФ на терену 
• агресиван наступ у штампаним медијима 
• пласирање видео рекламње кампање у ТВ медијима 
• учешћа на сајмовима образовања и кампања за госте МФ 
• организација средњошколских такмичења школа које су наша циљна група 

 
Готово је немогуће набројати све активности Комисија које су реализоване у протеклом периоду али 
као најважније  бих издвојио: 
 
- извршена је статистичка обрада података са уписа шк. 2010/2011. и одабир циљне групе средњих 
школа за реализацију презентација на терену. Анализом података са уписа смо закључили да је скоро 
90% студената уписане генерације дошло из четрдесетак школа из 12 градова уже Србије.  
 
- обновљен је уговор са компанијом за маркетинг "БимБрос" којим смо обезбедили продукционе 
услуге за реализацију рекламног материјала према нашем сценарију тј. синопсису уз калузулу да се 
креирани видео материјал емитује на: 
  
    1. градским ТВ медијима (Студио Б, Ентер ТВ, ТВ Арт, Станком ТВ, СОС канал)  
    2. на 52 локалне ТВ станице у 52 места широм Србије 
    3. на БН ТВ (најгледанија ТВ у БиХ и једна од најгледанијих ТВ канала на кабловским  
        телевизијама у Београду) 
  
- ЕПП материјал снимљен раније је дорађен, снимљено је око 500 минута додатног видео материјала, 
направљене су нове верзије видео-спота у трајању од по 90 секунди 
- у периоду фебруар 2011. до закључно са јуном 2011. реализовано је око 700 емитовања наше ЕПП 
поруке 
- урађена је дорада/измена постојеће ППТ презентације 
- урађена је дорада/измена и штампање пропагандног материјала и то флајера А3 и флајера А4 
- урађено је дизајнирање и штампање плаката и обавештења 
  



- организација презентација на терену укључивала је многе тел. контакте, е-маил контакте, слање 
факсова, слање проп. мат. поштом; успешно је реализовано је 39 презентација на терену током којих 
је преко 1600 матураната чуло живу реч о МФ. Покривени су били следећи градови: Београд, 
Александровац, Панчево, Ваљево, Младеновац, Обреновац, Смедерево, Стара Пазова, Смедеревска 
паланка. 
[због штрајка просветних радника који је трајао све време наше кампање живих презентација по 
школама, имали смо огромних тешкоћа у заказивању термина презентација; велики број школа нас је 
одбио, штавише - у више школа у којима смо имали заказане презентације и у које смо стигли у 
заказано време, нико се није појавио] 
  
 
- учествовали смо на 3 сајма образовања: Звонце-сајам образовања - Београдски сајам (7 дана), 
Београд - ЕДУ Фаир - Сава Центар (3 дана), сајам образовања у Лазаревцу (1 дан) 
[према допису Рекрора проф. др Бранка Ковачевића (од 18.03.2011.) упућеном Декану Машинског 
факултета, наводи се да је Машински факултет према оценама организатора и посетилаца имао 
један од најзапаженијих наступа] 
  
- подржане су акције "Дан девојчица" и "Фестивал науке" на коме је екипа МФ била веома запажена; 
направљени су и обимни видео-записи. 
  
- осмишљена су и снимљена 4 прилога о МФ за емисију "Старт" аутора Ђорђа Ђенића 
  
- организовали смо регионално такмичење ученика средњих машинских школа у дисциплини 
"машински техничар за компјутерско конструисање" на Машинском факултету и том приликом 
угостили велики број најбољих ученика и професора поменутих школа. Организовали смо обилазак 
лабораторија МФ а потом је одржана и наша уобичајена презентација. Велики број ученика који су 
учествовали та такмичењу су конкурисали у јунском уписном року на наш факултет. 
  
- организовали смо посете Машинском факултету ђака из неколико београдских школа. Око 180 
ученика и професора видело је ресурсе МФ и чуло нашу уобичајену презентацију 
  
- организовали смо снимање свих манифестација а видео запис са регионалног такмичења ученика 
средњих машинских је емитован на више ТВ станица 
  
- организовано је и реализовано више интервијуа Декана МФ у разним писаним, ТВ и радио медијима 
[посебно истичем интервју Декана објављен у часопису "Бизнис & финансије" број 75 од марта 2011, 
текст о МФ објављен у часопису "Статус" број 98 и текст о модулима МОТ и МОВ објављан у часопису 
"Ауто магазин", број 32 од априла 2011.] 
  
- урађена је дорада/измена wеб странице МФ на Интернет сајту ИНФОСТУД-а 
[према извештајима компаније "Инфостуд", месечна посећеност нашим страницама је варирала од 
1600 до 6000 посета месечно] 
- урађена је дорада/измена wеб странице на Интернет сајту МФ 
  
- урађено је дизајнирање огласа за рекламирање МФ и ПР текстова о МФ 
- урађено је дизајнирање огласа за објаву уписа на МФ и ПР текста о МФ 
  
- обављен је низ контаката са медијима и организација објављивања пропагандног материјала о МФ 
  
- обављена је организација објављивања пропагандног материјала МФ у додацима "Образовање" у 
дневним листовима "Политика", 24 сата", "Данас", Вечерње новости", "Блиц",... 
  
- организована је подела флајера студентима Електротехничког и Економског факултета (подељено 
око 1000 флајера), приликом одржавања њиховог пријемног испита на МФ, са поруком да нас 
факултет признаје резултате постигнуте на њиховом пријемном испиту и да су добродошли на МФ 
уколико не успеју да постану студент жељењог факултета  
 
- штампали смо „Информатор о условима пријема..." и Збирку задатака из математике за припрему 
квалификационог испита;  
 



- организовали смо припремну наставе из математике за пријемни испит;  
 
- реализовали смо све активности око уписа (пријављивање, пријемни испити, рангирање кандидата и 
објављивање ранг листи, пријем кандидата који су конкурисали на другим техничким и осталим 
факултетима на којима се полагао пријемни из математике, упис, куповина нових образаца индекса и 
ажурирање индекса, као и организација свечане доделе индекса).  
 
 
 
 
Резултати уписа су:  
 
1. укупно уписаних студената 565 (72% од 780 пријављених кандидата)  

a. за финансирање из буџета 540 
b. за самофинансирање 25  

 
2. средња оцена генерације 3,84 
a. одличних 112   
b. врло добрих 290  
c. добрих 157  
d. довољних 6  
 
3. успех на пријемном испиту  

a. 95.01 – 100 бодова 27  
b. 85,01 – 95 бодова 78  
c. 75,01 – 85 бодова 140  
d. 65,01 – 75 бодова 143  
e. 51,01 – 65 бодова 151  
f. 30,00 – 51 бода 26  

 
4. уписани: будуће колегинице - 75, будуће колеге - 490  
 
5. завршена средња школа уписаних у прву годину основних студија:  
 

• гимназија 219  
• техничка школа 321  
• остале школе 25  

 
Поређење резултате уписа ове и прошле године: 
 

 упис 2010/11. упис 2011/12.  
број пријављених кандидата за полагање 
пријемног испита 

792 780  

број уписаних студената 588 (528 буџ. + 60 сф)  565 (540 буџ. + 25 сф.)  
просечна оцена уписаних  
(средња школа)  

3,82 3,84   

пол уписаних бруцоша  ж – 109, М - 479  ж – 75, М - 490  
бр. бруцоша из гимназија...  219 219  
бр. бруцоша из тех. школа  337 321  

 
 
Београд, 26.11.2011.г.                                                               Комисија за упис студената 
 
 

                     Др Марко Милош, председник Комисије упис на МФ  
 
                    Декан МФ, Др Милорад Милованчевић, члан 
 
                    Продекан за наставу, Др Драган Марковић, члан 


