
УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ,
ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ - МЕФ
Jeврејска бр. 24
11158 Београд

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И ФИНАНСИЈЕ, на
основу члана 98. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/2018,
27/2018-др. закон, 67/2019, 6/2020-др. закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и
67/2021-др. закон) и акредитованим студијским програмима, расписује:

КОНКУРС
за упис студената у прву годину основних академских студија у

школској 2022/2023 години

1. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд – МЕФ (у
даљем тексту: МЕФ), уписује у прву годину основних академских студија у школској
2022/2023 години 260 студента.

2. МЕФ уписује студенте на следеће акредитоване студијске програме:
− ОАС Оперативни-примењени менаџмент, у седишту МЕФ-а, у обиму 240

ЕСПБ бодова, у трајању од четири школске године за стицање стручног назива
дипломирани менаџер – 100 студента;

− ОАС Примењена економија и финансије, у седишту МЕФ-а, у обиму 240
ЕСПБ бодова, у трајању од четири школске године за стицање стручног назива
дипломирани економиста – 100 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 20 бодова) и Тест из математике или
Тест из информатике и рачунарства  (носи до 40 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 –

Јеврејска бр. 24, Београд, од 10-15 часова према датумима датим у табели.
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 са почетком у 12 часова, према датумима датим у
табели.

− Прелиминарна ранг листа објављује се на сајту и огласној табли, према
датумима датим у табели.

− Упис примљених кандидата обавиће се од 10 до 14 часова, према датумима
датим у табели.

Важни датуми
I уписни круг II уписни круг

Пријава и предаја
докумената 20.06.-28.06.2022. 22.08.-30.08.2022.

Пријемни испит 30.06.2022. 01.09.2022.
Прелиминарна ранг
листа 04.07.2022. 05.09.2022.

Упис примљених
кандидата 18.07.-22.07.2022. 19.09.-23.09.2022.

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 2 (два) дана од дана
објављивања ранг листе на огласној табли МЕФ-а. По приговору кандидата
декан доноси решење у року од 2 (два) дана од дана пријема приговора.

− Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 2 (два) дана од дана
пријема решења декана, а Савет решава по жалби у року од 2 (два) 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. Кандидати 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 кандидата који су испод црте, све до попуне
свих слободних места.



7. Висина школарине:
− Школарина за прву годину основних академских студија у првом уписном кругу

за студијски програм ОАС Примењене информационе технологије износи 1.600
ЕУР-а, а за остале студијске програме 1.500 ЕУР у динарској противвредности и
плаћа се у месечним ратама.

− Студентима који се упишу на студијске програме основних академских студија и
уплате школарину најкасније до 31. јула 2022. године одобрава се попуст у тако
да школарина износи за ОАС Примењене информационе технологије 1.500 ЕУР,
а за све остале студијске програме 1.400 ЕУР у динарској противвредности и
плаћа се у месечним ратама.

− Одобрава се попуст у висини од 10% за једнократну уплату школарине приликом
уписа;

− Други студент из уже породице остварује попуст од 30% школарине, док трећи
студент из уже породице остварује попуст од 50% школарине;

− Школарина за децу палих бораца износи 1.000 ЕУР у динарској
противвредности.

КОНКУРС
за упис студената у прву годину мастер академских студија у школској

2022/2023 години

1. У првом и другом уписном року, МЕФ уписује у прву годину мастер академских
студија у школској 2022/2023 години 232 студента.

2. МЕФ уписује студенте на следеће акредитоване студијске програме:
− MАС Планско-процесни менаџмент, у седишту МЕФ-а, у обиму 60 ЕСПБ

бодова, у трајању од једне школске године за стицање стручног назива мастер
менаџер – 100 студента;

− MАС Примењена економија и финансије, у седишту МЕФ-а, у обиму 60 ЕСПБ
бодова, у трајању од једне школске године за стицање стручног назива мастер
економиста – 100 студента;

− МАС Информационе технологије, у седишту МЕФ-а, у обиму 60 ЕСПБ бодова,
у трајању од једне школске године за стицање стручног назива мастер инжењер
информационих технологија – 32 студента.

3. Услови за упис:
− За студијски програм МАС Планско-процесни менаџмент:

o за студенте који су основне академске студије завршили на студијским
програмима у научној области Менаџмент и бизнис - претходно завршене
основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова на
акредитованим студијским програмима.

o за студенте који основне академске студије нису завршили на студијским
програмима у научној области Менаџмент и бизнис - претходно завршене
основне академске студије у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова на
акредитованим студијским програмима и положен пријемни испит из
предмета Основи менаџмента, према силабусу предмета за основне
академске студије (носи до 60 бодова).



− За студијски програм МАС Примењена економија и финансије:
o Претходно завршене основне академске студије у обиму од најмање 240

ЕСПБ бодова на акредитованим студијским програмима.

− За студијски програм МАС Информационе технологије:
o претходно завршене основне академске студије у обиму 240 ЕСПБ бодова

из сродних области и положен пријемни испит који обухвата различите
области (укупно до 60 бодова):

▪ из Електротехничког и рачунарског инжењерства пријемни испит
обухвата области - Основе програмирања, Рачунарске мреже, Web
системи и Интернет технологије (носи до 40 бодова);

▪ из Менаџмента и бизниса полаже се Тест опште културе и
информисаности (носи до 20 бодова);

4. Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
− За упис на студијски програм МАС Планско-процесни менаџмент:

o за студенте који су основне академске студије завршили на студијским
програмима у научној области Менаџмент и бизнис - општи успех
постигнут на студијама првог степена множи се са 10, тако да кандидат
може остварити најмање 60 бодова, а највише 100;

o за студенте који основне академске студије нису завршили на студијским
програмима у научној области Менаџмент и бизнис:

− За упис на студијски програм МАС Примењена економија и финансије:
o општи успех постигнут на студијама првог степена.

− За упис на студијски програм МАС Информационе технологије:
o општи успех постигнут на студијама првог степена и резултат постигнут

на пријемном испиту и то:
▪ општи успех на претходно завршеним основним академским

студијама вреднује се тако што се просечна оцена све четири
године студија помножи са 4, тако да кандидат може остварити
најмање 24, а највише 40 бодова;

▪ резултат постигнут на пријемном испиту вреднује се до 60 бодова.
Кандидат је положио пријемни испит ако је остварио по најмање 6
бодова из сваке области из Електротехничког и рачунарског
инжењерства и најмање 11 бодова из Теста опште културе и
информисаности (најмање 35 бодова).

5. Поступак за спровођење конкурса:
− Пријављивање и предаја докумената вршиће се у Секретаријату МЕФ-а –

Јеврејска бр. 24, Београд, од 10-15 часова, према датумима датим у табели.
Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа:
● оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом

образовању првог степена на основним академским студијама;
● 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 са почетком у 12 часова, према датумима датим у
табели

− Прелиминарна ранг листа објављује се на сајту и огласној табли, према
датумима датим у табели.

− Упис примљених кандидата обавиће се од 10 до 14 часова, према датумима
датим у табели

Важни датуми
I уписни круг II уписни круг

Пријава и предаја
докумената 26.06.-05.07.2022. 29.08.-06.09.2022.

Пријемни испит 07.07.2022. 08.09.2022.
Прелиминарна ранг
листа 11.07.2022. 12.09.2022.

Упис примљених
кандидата 25.07.-29.07.2022. 26.09.-30.09.2022.

6. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед кандидата:
− Учесници конкурса на мастер академске студије могу поднети приговор на

редослед (ранг листу) кандидата, декану МЕФ-а у року од 2 (два) дана од дана
објављивања ранг листе на огласној табли МЕФ-а. По приговору кандидата
декан доноси решење у року од 2 (два) дана од дана пријема приговора.

− Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 2 (два) дана од дана
пријема решења декана, а Савет решава по жалби у року од 2 (два) 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. Кандидати 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 кандидата који су испод црте, све до попуне
свих слободних места.

7. Висина школарине:
− Школарина за прву годину мастер академских студија за студијски програм МАС

Информационе технологије износи 2.000 ЕУР-а, а за остале студијске програме
1.500 ЕУР у динарској противвредности и плаћа се у месечним ратама.

− Студентима који се упишу на студијске програме мастер академских студија и
уплате школарину најкасније до 31. јула 2022. године одобрава се попуст у тако
да школарина износи за МАС Примењене информационе технологије 1.600 ЕУР,
а за све остале студијске програме 1.400 ЕУР у динарској противвредности и
плаћа се у месечним ратама.

− Одобрава се попуст у висини од 10% за једнократну уплату школарине приликом
уписа.



− Други студент из уже породице остварује попуст од 30% школарине, док трећи
студент из уже породице остварује попуст од 50% школарине.

− Школарина за децу палих бораца износи 1.000 ЕУР у динарској
противвредности.

КОНКУРС
за упис студената у прву годину докторских академских студија у

школској 2022/2023 години

8. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд – МЕФ (у
даљем тексту: МЕФ), у првом и другом уписном року у школској 2022/2023 години,
уписује 8 студената у прву годину докторских академских студија на студијском
програму Интегрални развојни менаџмент, у седишту МЕФ-а, у обиму 180 ЕСПБ
бодова, у трајању од 3 (три) школске године, за стицање научног назива доктор
наука – Менаџмент и бизнис – 8 студената.

9. Услови за упис у прву годину докторских академских студија:
− Претходно образовање:

o стечених најмање 300 ЕСПБ бодова на основним и мастер, односно
интегрисаним академским студијама;

o завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили
до ступања на снагу Закона о високом образовању;

o стечен академски назив магистра наука, ако докторат не стекне према
раније важећим законским прописима и у року предвиђеним законом;

− Познавање бар једног страног језика који се утврђује дипломом, односно на
основу студијског програма који се реализује на тој високошколској установи,
као и одговарајуће исправе којим се доказује познавање страног језика..

10. Редослед кандидата за упис на прву годину докторских академских студија утврђује
се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским
студијама, дужине студирања на основним и мастер академским студијама и
остварених научних резултата, на начин предвиђен општим актом Факултета:

− Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних
оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер
академским студијама (ОцМС), укупног броја ЕСПБ бодова за студијски програм
на основним академским студијама (ОСбод), укупног броја ЕСПБ бодова за
мастер академске студије (МСбод) и дужине студирања изражног у месецима за
основне академске студије (ОСмес) и мастер академске студије (МСмес).

Општа просечна оцена (ОПО) =

− За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили
до ступања на снагу Закона, узима се просечна оцена са основних студија која
укључује дипломски рад, уколико исти постоји.



− Ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске
студије утврђује се на основу опште просечне оцене студирања (ОПО),
израчунате на горе поменути начин, и додатних бодова за научне радове из
научне проблематике исте области студијских програма основних академских и
мастер академских студија које је кандидат завршио, а који су дефинисани
Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању
научно истраживачких резултата истраживача. Додатни бодови (ДБ)
представљају укупни укупан број бодова добијен на основу остварених научних
радова из категорија М10, М20, М40 и М50 публикованих током 3 (три) године
које претходе дану објављивања конкурса. Бодови за научне радове се вреднују у
складу са Правилником о поступку, начину вредновања и квантитативном
исказивању научно истраживачких резултата истраживача.

УББ = ОПО + ДБ

− Право уписа на докторске академске студије имају кандидати са ранг листе
формиране на основу укупног броја бодова (УББ).

11. Поступак за спровођење конкурса:
− Пријављивање и предаја докумената вршиће се у Секретаријату МЕФ-а –

Јеврејска бр. 24, Београд, од 10-15 часова према датумима датим у табели.
Кандидати уз пријаву подносе и следећа документа:
● оригинал или оверена фотокопија дипломе/уверења о завршеним основним и

мастер/магистарским студијама (уколико се на основу њих не може утврдити
дужина студирања, потребно је доставити и потврду о дужини студирања);

● копије публикованих научних радова, импресума часописа/зборника радова у
коме су радови публиковани;

● доказ о познавању страног језика (кандидати који не поседују доказ о
познавању језика, полажу тест познавања језика);

● 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);

− Тест познавања страног језика (енглески, немачки или руски језик, по избору
кандидата) ће се одржати са почетком у 12 часова, према датумима датим у
табели.

− Прелиминарна ранг листа објављује се на сајту и огласној табли, према
датумима датим у табели.

− Упис примљених кандидата обавиће од 10 до 14 часова, према датумима датим у
табели.

Важни датуми
I уписни круг II уписни круг

Пријава и предаја
докумената 26.06.-05.07.2022. 29.08.-06.09.2022.



Тест познавање
страног језика 07.07.2022. 08.09.2022.

Прелиминарна ранг
листа 11.07.2022. 12.09.2022.

Упис примљених
кандидата 25.07.-29.07.2022. 26.09.-30.09.2022.

12. 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 2 (два) дана од дана
објављивања ранг листе на огласној табли МЕФ-а. По приговору кандидата
декан доноси решење у року од 2 (два) дана од дана пријема приговора.

− Кандидат може изјавити жалбу Савету факултета у року од 2 (два) дана од дана
пријема решења декана, а Савет решава по жалби у року од 2 (два) 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. Кандидати 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 кандидата који су испод црте, све до попуне
свих слободних места.

13. Висина школарине:
− Школарина за свих 6 семестара износи 8.000 ЕУР-а у динарској

противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
− Постоји могућност плаћања школарине у ратама.
− Одобрава се попуст у висини од 10% за једнократну уплату школарине за једну

годину студија приликом уписа године, тј. попуст од 15% за једнократну уплату
школарине за свих 6 семестара.

Информације:
Јеврејска бр. 24

Телефон: 011 / 2643 390

069 / 770 635

mef.edu.rs

upis@mef.edu.rs

http://www.mef.edu.rs

