
На основу члана 83. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, 
број 76/05) и члана 77. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“,број 162/11-пречишћен текст), Одлуке Сената о броју студената за упис 
студената у прву годину мултидисциплинарних студијских програма мастер 
академских студија – Тероризам организовани криминал и безбедност,  

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ  У БЕОГРАДУ 
р а с п и с у ј е  

 
К О Н К У Р С  

за упис на мултидисциплинарне мастер академске студије, област: 
 

»ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ« 60 ЕСПБ  
И 

»ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ И БЕЗБЕДНОСТ« 120 ЕСПБ 
 

за школску 2015/2016. годину 
 
Студијски програми мастер академских студија „Тероризам организовани 
криминал и безбедност“ су мултидисциплинарни и креирани су тако да обезбеде 
универзитетским дипломцима, укључујући припаднике како државних 
безбедносних институција тако и приватних и непрофитних оргaнизација, 
припрему неопходну за професионално бављење стратешким менаџментом у 
области безбедности на плану превенције и борбе против тероризма, корупције и 
организованог криминала. 

Циљ мастер академских студија „Тероризам, организовани криминал и 
безбедност“  је да полазници стекну сва потребна политичко-правна и специфична 
безбедоносна знања за борбу против тероризма, корупције и организованог 
криминала у складу са међународним стандардима, као и да стекну знања потребна 
за управљање том борбом. У складу са тим,  циљ програма је да кандидати  изуче 
не само феноменолошку страну тероризма, корупције и организованог криминала  
већ и најмодерније начине борбе против тих  друштвено-угрожавајућих  феномена, 
како на научно-истраживачком тако и на практично-превентивном плану. Програм 
је јединствен у региону и стога намењен свим заинтересованим студентима не само 
у Србији већ и у окружењу. 

У реализацији програма учествују бројни наставници Правног факултета, 
Факултета политичких наука и Факултета безбедности, као и других факултета 
Универзитета у Београду, те угледни домаћи и страни стручњаци. 
 
Завршетком студија кандидати стичу звање мастер-менаџер. 



На адреси http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/terorizam.php се може остварити 
увид у садржај студијског програма. 
 
УСЛОВИ УПИСА: 
 
На мастер академске студије »ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
И БЕЗБЕДНОСТ« 60 ЕСПБ – могу се уписати кандидати свих профила који 
имају завршене основне студије према ранијим прописима односно основне 
академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ). На студије ће се у 
школској 2015/2016. години уписати 70 студената у статусу студената који сами 
плаћају школарину. Школарина за мастер академске студије Тероризам, 
организовани криминал и безбедност  60 ЕСПБ износи 118.000 динара за домаће 
држављане, а за странце 2.500 евра. Школарину је могуће платити у четири рате. 
 
 
На мастер академске студије »ТЕРОРИЗАМ, ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
И БЕЗБЕДНОСТ« 120 ЕСПБ – могу се уписати кандидати свих профила који 
имају завршене основне студије према ранијим прописима односно основне 
академске студије у бар трогодишњем трајању (180 ЕСПБ). На студије ће се у 
школској 2015/2016. години уписати 30 студената у статусу студената који сами 
плаћају школарину. Школарина за мастер академске студије Тероризам, 
организовани криминал и безбедност  120 ЕСПБ износи 118.000 динара по години 
за домаће држављане, а за странце 2.500 евра по години. Школарину је могуће 
платити у четири годишње рате. 
 
За упис и на једне и на друге студије важе Опште одредбе конкурса за упис 
студената на мастер академске студије Универзитета у Београду за школску 
2015/2016. годину, које су доступне на адреси:  
http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-
2015.pdf 
 
Са свим кандидатима ће се обавити усмени разговор (интервју) и сваки од њих 
треба да напише кратак есеј (две до три странице). Рангирање кандидата извршиће 
се на основу просечне оцене на основним студијама и резултата пријемног испита, 
кaо и на основу завршених неких од одговарајућих мастер или специјалистичких 
студија. 
 
Кандидат може освојити максимално 100 бодова на основу просечне оцене, као и 
на основу резултата на пријемном испиту (интервју и есеј).   
Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних 
студија помножена са 6. По овом основу кандидати могу стећи највише 60 бодова. 
На основу резултата интервјуа, есеја као и завршених неких других мастер или 
специјалистичких студија кандидати могу стећи највише 40 бодова 
 

http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/terorizam.php
http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2015.pdf
http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/Master-akademske-opsti-uslovi-2015.pdf


 
Уз пријаву на Конкурс кандидати подносе: 
- мотивационо писмо 
- кратку биографију (cv)  
- попуњен пријавни лист који ће бити доступан на сајту Универзитета 
- диплому и додатак дипломе о завршеном факултету са просечном оценом у току 
студија 
- потврду о уплати надокнаде за трошкове конкурса. 
 Трошкови конкурса су 2.500 динара (ж.р Универзитета бр: 840-1835666-14, позив 
на бр. 03/71) 
 
 
КОНКУРСНИ РОКОВИ:  
 
Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студија траје  
до 23. октобра 2015. године. 
Интервју са пријављеним кандидатима  обавиће се у Ректорату Универзитета у 
Београду, Студентски трг бр. 1. Датум одржавања интервјуа биће благовремено 
објављен на сајту Универзитета. 
 
ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ НА АДРЕСУ РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ бр. 1. 
 
За све додатне информације  обратити се на телефон: 011 3207-466 или 011/3207-
494, односно на адресу jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs или marko.vasiljevic@rect.bg.ac.rs. 
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