
 

 

 

 

На основу члана 45. Статута Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије и 

члана 12, став 3. Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине,  на предлог 

Менаџера уписне кампање, у складу са својим овлашћењима, Савет факултета је на својој 

седници одржаној дана 25.12.2020. године донело следећу: 

О Д Л У К У 

I. Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије, Београд (у даљем тексту: 

Факултет), ће омогућити бесплатну школарину за упис у I годину основних 

академских студија у школској 2020/2021 за 2 (два) кандидата из категорије 

социјално угрожених лица. 

II. Социјално угроженим лицем сматра се лице чији просек укупних месечних прихода 

по члану породице кандидата износи до 40% просечне зараде без пореза и доприноса 

по запосленом у Републици Србији, што се доказује Уверењем о месечном приходу 

по члану породице кандидата за период јануар – јун текуће године. 

III. Критеријуми за рангирање кандидата су: 

a. Остварена просечна оцена током средње школе од најмање 4,50 множи се са 

коефицијентом 2 и годинама школовања 4 – маскимално 40 поена; 

b. Награде са такмичења (едукативних, спортских, уметничких) – максимално 

20 поена;   

c. Завршни интервју са Менаџером уписне кампање Факултета – максимално 10 

поена. 

V. Кандидати из става 1. ове Одлуке су дужни да поднесу пријаву најкасније до 

30.06.2021. године слањем на мејл upis@mef.edu.rs, уз следећу документацију: 

1) Доказ о социјалној угрожености - Уверења о месечном приходу по члану 

породице кандидата за период јануар-јун текуће године, 

2) Диплома и сведочанства средњег образовања у четврогодишњем трајању, 

3) Доказе о наградама са такмичења (едукативних, спортских, уметничких). 

IV. Одлуку од добитницима бесплатних школарина Менаџер уписне кампање донеће 

најкасније до 16.07.2021. године. 

V. Да би студент који је добило бесплатну школарину из става. 1 ове Одлуке исту  

задржао и наредној школској години мора да испуни следеће услове: 

1) Просечна оцена најмање 9,00 у предходној школској години; 

2) Ваннаставне активности студента у оквиру Факултета и Студентског 

парламента у трајању од најмање 150 радних сати. 
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VI. У случају неиспуњења горе наведених услова, студент није дужан да плати    

школарину за претходну школску годину, али губи право на бесплатну школарину за 

наредну школску годину. 

VII. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењује се од уписа за школску 

2021/2022 годину.  

     

 

 

              Председник Савета 

 

       проф. др Миодраг Брзаковић 

 


