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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ, на 

основу члана 83. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/2005, 1002007-

аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично 

тумачење и 68/2015) и акредитованим студијским програмима, расписује: 

 

КОНКУРС 

за упис студената у прву годину основних академских студија у 

школској 2016/2017 години 
 

1. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд – МЕФ (у 

даљем тексту: МЕФ), у првом уписном року, уписује у прву годину основних 

акадeмских студија у школској 2016/2017 години 204 студента. 

2. МЕФ уписује студенте на следеће акредитоване студијске програме: 

 ОАС Оперативни-примењени менаџмент, у седишту МЕФ-а, у обиму 180 

ЕСПБ бодова, у трајању од три године за стицање стручног назива менаџер – 

54 студента; 

 ОАС Оперативни-примењени менаџмент-студије на даљину, у обиму 180 

ЕСПБ бодова,  у трајању од три године за стицање стручног назива менаџер – 

25 студента; 

 ОАС Примењена економија и финансије, у седишту МЕФ-а, у обиму 180 

ЕСПБ бодова,  у трајању од три године за стицање стручног назива економиста  

– 50 студента; 

 ОАС Примењена економија и финансије-студије на даљину, у обиму 180 

ЕСПБ бодова, у трајању од три године за стицање стручног назива економиста  

– 15 студента; 

 ОАС Примењене информационе технологије, у седишту МЕФ-а, у обиму 240 

ЕСПБ бодова, у трајању од четири школске године за стицање стручног назива 

дипломирани инжењер информационих технологија – 60 студената. 

3. Услови за упис:  

 Завршена гимназија или средња школа у четворогодишњем  трајању. 

 Положен пријемни испит:  

 за студијски програм ОАС Примењене информационе технологије полаже 

се Тест опште информисаности (носи до 40 бодова) и Математика (носи 

до 20 бодова); 

 за остале студијске програме полаже се Тест опште информисаности 

(носи до 60 бодова). 

4. Мерила за утврђивање редоследа кандидата чини општи успех постигнут у средњем 

образовању и резултат постигнут на пријемном испиту и то: 



 општи успех у средњем образовању вреднује се тако што се збир просечних 

оцена сва четири разреда помножи са два, тако да кандидат може остварити 

најмање 16, а највише 40 бодова; 

 резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова. Кандидат 

је положио пријемни испит ако је остварио најмање 31 бод. 

5. Поступак за спровођење конкурса: 

 Пријављивање и предаја докумената вршиће се у Секретаријату МЕФ-а – 

Немањина бр. 4/ II, Београд, од 10-15 часова од 27. јуна до 01. јула 2016. године. 

Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа: 

 оригинал или оверена фотокопија дипломе и сведочанства средњег 

образовања; 

 извод из матичне књиге рођених; 

 уверење о држављанству; 

 две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм; 

 копија личне карте (или очитана лична карта у случају да има чип); 

 Пријемни испит ће се одржати 11. јула 2016. године са почетком у 12 часова 

 Упис примљених кандидата обавиће се 18.-21. јула од 10 до 14 часова 

6. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата: 

 Учесници конкурса на основне академске студије могу поднети приговор на 

редослед (ранг листу) кандидата, декану МЕФ-а у року од 3 (три) дана од дана 

објављивања ранг листе на огласној табли МЕФ-а. По приговору кандидата 

декан доноси решење у року од 3 (три) дана од дана пријема приговора. 

 Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 3 (три) дана од дана 

пријема решења декана, а Савет решава по жалби у року од 3 (три) дана. Одлука 

Савета је коначна. 

 Уколико неки од кандидата не обави упис након формирања ранг листе у 

прописаном року, његово место заузима следећи кандидат и тако редом до краја 

листе. Канидати који остваре право на упис морају да се придржавају 

објављеног распореда уписа, јер они кандидати који се налазе иза њих на 

коначној листи потенцијално имају могућност уписа. 

 Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, факултет 

ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис реажурирати коначну 

ранг листу и извршити упис оних канидата који су испод црте, све до попуне 

свих слободних места. 

7. Висина школарине: 

 Школарина за прву годину основних академских студија износи 1.500 ЕУР-а у 

динарској противвредности и плаћа се у месечним ратама.  

 Студентима који се упишу на студијске програме у предуписном року, 

најкасније до 30. јуна 2016. године одобрава се попуст у висини од 20% 

школарине; 

 Одобрава се попуст у висини од 10% за једнократну уплату школарине 

приликом уписа; 

 Други студент из уже породице остварује попуст од 50% школарине, док трећи 

студент из уже породице остварује попуст од 100% школарине. 

 



 

КОНКУРС 

за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској 

2016/2017 години 
 

1. У првом уписном року, МЕФ уписује у прву годину мастер акадмских студија у 

школској 2016/2017 години 126 студента. 

2. МЕФ уписује студенте на следеће акредитоване студијске програме: 

 MАС Планско-процесни менаџмент, у седишту МЕФ-а, у обиму 120 ЕСПБ 

бодова, у трајању од две године за стицање стручног назива мастер менаџер – 

54 студента; 

 MАС Планско-процесни менаџмент-студије на даљину, у обиму 120 ЕСПБ  

бодова, у трајању од две године за стицање стручног назива мастер менаџер – 7 

студента; 

 MАС Примењена економија и финансије, у седишту МЕФ-а, у обиму 120 

ЕСПБ бодова, у трајању од две године за стицање стручног назива мастер 

економиста  – 50 студента; 

 MАС Примењена економија и финансије-студије на даљину, у обиму 120 

ЕСПБ бодова, у трајању од две године за стицање стручног назива мастер 

економиста  – 15 студента. 

3. Услови за упис:  

 Претходно завршење основне академске студије у обиму од најмање 180 ЕСПБ 

бодова. 

4. Мерила за утврђивање редоследа кандидата: 

 општи успех постигнут на студијама првог степена. 

5. Поступак за спровођење конкурса: 

 Пријављивање и предаја докумената вршиће се у Секретаријату МЕФ-а – 

Немањина бр. 4/ II, Београд, од 10-15 часова од 04. јула до 07. јула 2016. године. 

Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа: 

 оригинал или оверена фотокопија дипломе и сведочанства средњег 

образовања; 

 извод из матичне књиге рођених; 

 уверење о држављанству; 

 две фотографије формата 3,5 x 4,5 цм; 

 копија личне карте (или очитана лична карта у случају да има чип); 

 Упис примљених кандидата обавиће се 25.-28. јула од 10 до 14 часова 

8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата: 

 Учесници конкурса на основне академске студије могу поднети приговор на 

редослед (ранг листу) кандидата, декану МЕФ-а у року од 3 (три) дана од дана 

објављивања ранг листе на огласној табли МЕФ-а. По приговору кандидата 

декан доноси решење у року од 3 (три) дана од дана пријема приговора. 

 Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 3 (три) дана од дана 

пријема решења декана, а Савет решава по жалби у року од 3 (три) дана. Одлука 

Савета је коначна. 



 Уколико неки од кандидата не обави упис након формирања ранг листе у 

прописаном року, његово место заузима следећи кандидат и тако редом до краја 

листе. Канидати који остваре право на упис морају да се придржавају 

објављеног распореда уписа, јер они кандидати који се налазе иза њих на 

коначној листи потенцијално имају могућност уписа. 

 Уместо кандидата који су стекли право уписа, а не упишу се на време, факултет 

ће непосредно након истека времена предвиђеног за упис реажурирати коначну 

ранг листу и извршити упис оних канидата који су ипод црте, све до попуне 

свих слободних места. 

9. Висина школарине: 

 Школарина за прву годину мастер академских студија износи 1.500 ЕУР-а у 

динарској противвредности и плаћа се у месечним ратама; 

  Студентима који се упишу на студијске програме у предуписном року, 

најкасније до 30. јуна 2016. године одобрава се попуст у висини од 20% 

школарине; 

 Одобрава се попуст у висини од 10% за једнократну уплату школарине 

приликом уписа; 

 Други студент из породичног домаћинства остварује попуст од 50% школарине, 

док трећи студент из породичног домаћинства остварује попуст од 100% 

школарине. 
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