
- На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број  88/17, 
73/18, 67/19 и 6/20), члана 85 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20), Правилника о упису студената на студијске 
програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 208/19 и 
212/19) и Одлуке Сената Универзитета у Београду од 8. априла 2020.године o расписивању 
конкурса за упис студената у прву годину мултидисциплинарног студијског програма 
мастер академских студија – Студије миграцијa,  – Тероризам, организовани криминал и 
безбедност 60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ 

 
 

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 и 120 ЕСПБ 

за школску 2020/2021.годину 
 

Студијски програм мастер академских студија – „Тероризам организовани криминал и 
безбедност“, је мултидисциплинаран и креиран тако да обезбеди универзитетским 
дипломцима, укључујући припаднике јавности, 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. 

Мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност су 
осмишљене са циљем да кандидати стекну сва потребна политичко-правна специфична 
знања за борбу против тероризма, корупције и организованог криминала, да она буду 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 и у окружењу. 

У реализацији програма учествују искључиво наставници Универзитета у  Београду, и 
то са чак седам факултета: Факултета политичких наука, Правног факултета, Факултета 
безбедности, Географског факултета, Машинског факултета, Православно богословског 
факултета и Факултета организационих наука, као и други угледни домаћи и страни 
стручњаци. 

Завршетком студија кандидати стичу звање мастер-менаџер безбедности. 

На адреси http://www.bg.ac.rs/sr/studije/studije-uni/terorizam.php се може остварити увид 
у садржај студијског програма. 

 
На мастер академске студије 60 ЕСПБ могу се уписати кандидати свих профила  који 
имају завршене основне академске студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ), 
односно основне студије у четворогодишњем трајању према ранијим прописима. На 
мастер академске студије може се уписати и лице које је завршило интегрисане 
студије, односно мастер академске студије, остваривши најмање 300 ЕСПБ (180 ЕСПБ 
+ 120 ЕСПБ). 



Кандидати полажу пријемни испит (есеј и интервју). 
 

На мастер академске студије 120 ЕСПБ могу се уписати кандидати свих профила који 
имају завршене основне академске студије у најмање трогодишњем трајању (180 ЕСПБ),  
односно основне студије према ранијим прописима, као и кандидати који имају завршене 
интегрисане студије. 

Кандидати полажу пријемни испит (есеј и интервју). 

МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 60 ЕСПБ 

 
Редослед кандидата представља коначна ранг-листа која се формира узимајући у обзир следеће 
критеријуме: 
- општи успех на основним студијама (максимално 60 бодова) 
- дужина студирања на основним студијама 
- пријемни испит: интервју (максимално 10 бодова) и есеј (максимално 30 бодова). 

 
Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних студија помножена са 6. 
По овом основу кандидати могу стећи максимално 60 бодова, чиме се добија број бодова p. 
За лице које је завршило мастер академске студије општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава 
се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер 
академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним 
академским и мастер академским студијама 
 
израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод): 
 
  
 
Општа просечна оцена (ОПО) = 
  
ОцОС × ОСбод + ОцМС × МСбод ОСбод + МСбод 
  
За кандидате који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на 
снагу Закона о високом образовању вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује 
дипломски рад, уколико исти постоји. 
 
На укупан број бодова за успех на основним студијама утиче и дужина студирања на основним   
студијама,   преко   коефицијента   d   који   се   рачуна   по   следећој   формули: 
 
d = предвиђено трајање  студирања / стварно трајање студирања 
 
где предвиђено трајање студирања представља број година из потврде о акредитацији студијског 
програма основних студија помножен са 365, а стварно трајање студирања представља број дана 
протеклих од почетка школске године  у којој је студент по први  пут уписао студијски програм на 
основним студијама до датума који је уписан  на  потврди о завршетку тог студијског програма (на 
уверењу о дипломирању) 
 
Укупан број бодова за успех на основним студијама, b, рачуна се по формули 
b = p ꞏ d 
 
пријемни испит: интервју (максимално 10 бодова) 
пријемни испит: есеј (максимално 30 бодова) 



МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 120 ЕСПБ 

 
Редослед кандидата представља коначна ранг-листа која се формира узимајући у обзир следеће 
критеријуме: 
 
- општи успех на основним студијама (максимално 60 бодова) 
- дужина студирања на основним студијама 
- пријемни испит: интервју (максимално 10 бодова) и есеј (максимално 30 бодова). 

 
Под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних студија помножена са 6. 
По овом основу кандидати могу стећи максимално 60 бодова, чиме се добија број бодова p. 
За кандидате који имају стечено високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на 
снагу Закона о високом образовању вреднује се просечна оцена са основних студија која укључује 
дипломски рад, уколико исти постоји. 
 
На укупан број бодова за успех на основним студијама утиче и дужина студирања на основним 
студијама, преко коефицијента d који се рачуна по следећој формули: 
 
d = предвиђено трајање студирања /стварно трајање студирања 
 
где предвиђено трајање студирања представља број година из потврде о акредитацији студијског 
програма основних студија помножен са 365, а стварно трајање студирања представља број дана 
протеклих од почетка школске године у којој је студент по први   пут уписао студијски програм на 
основним студијама до датума дипломирања, односно завршетка тог студијског програма (на 
уверењу о дипломирању). 
 
Укупан број бодова за успех на основним студијама, b, рачуна се по формули b = p ꞏ d 
 
Пријемни испит садржи:  
интервју (максимално 10 бодова)   
есеј (максимално 30 бодова). 
 
 
На студије 60 еспб ће се у школској 2020/2021. години уписати 70 студената, 7 на терет     
буџета и 63 самофинасирајућих. 

На студије 120 еспб ће се у школској 2020/2021. години уписати 30 студената, 4 на терет 
буџета и 26 самофинасирајућих. 

Мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност 60 
ЕСПБ:.Школарина за домаће држављане износи 118.000,00 динара, а за странце 2500 евра. 
Школарину је могуће платити у четири рате. 

Мастер академске студије Тероризам, организовани криминал и безбедност 120 
ЕСПБ:.Школарина за домаће држављане износи 236.000,00 динара, а за странце 5000 евра. 
Школарину је могуће платити у осам рата. 

За упис на ове студије односе се Опште одредбе конкурса за упис студената на мастер 
академске студије Универзитета у Београду за школску 2020/2021. годину, које су доступне на 
адреси: http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/master-akademske/UB_2020.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 дипломи или уверење о завршеном студијском програму првог
степена и уверење о положеним испитима (оригинална документа се предају на увид, а
фотокопије докумената се предају уз пријаву на Конкурс)
- потврду о уплати надокнаде за трошкове конкурса.
Трошкови конкурса су 2.500 динара (ж.р Универзитета бр: 840-1835666-14, позив на бр.
408)

На захтев стучног сарадника за мастер академске студије, кандидат ће доставити и 
одлуку/уверење о акредитацији факултета и студијског програма на ком је завршио 
основне академске студије. 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 
Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер академских студија је од 1. 
септембра до 9. октобра 2020. године.

Термин одржавања пријемног испита (интервју и есеј) са пријављеним кандидатима биће 
накнадно објављен на страни студијског програма 

ПРИЈАВЕ СЕ ПОДНОСЕ ЛИЧНО НА АДРЕСУ РЕКТОРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕОГРАДУ, СТУДЕНТСКИ ТРГ бр. 1. У КАНЦЕЛАРИЈУ БРОЈ 5 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Све пријаве морају бити поднете закључно са 09. октобром 
2020. године у канцеларију 5, Ректората Универзитета до 16 
часова. 


