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ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 

73/2018, 27/2018 - др.закон, 67/2019 и 6/2020 - др. закони и 67/2021), члана 85 Статута 

Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, бр. 201/2018, 207/2019, 
213/2020, 214/2020, 217/2020, 230/2021 и 232/2021), Одлуке Владе Републике Србије о 

броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који 

се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији оснивач је 

Република Србија у школској 2022/2023. години („Службени гласник РС“, бр. 66/22), 
Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник 

Универзитета у Београду“, бр. 208/2019 и 212/2019), ), и Одлуке Сената Универзитета у 

Београду o расписивању конкурса за упис студената од 20. aприла 2022. године, Факултет 
Безбедности Универзитета у Београду расписује 

 

КОНКУРС 
ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА 

ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023. ГОДИНИ 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ 

1. Мастер академске студије – студије наука безбедности (60 ЕСПБ) 

 - 50 студената  (5 буџетских и 45 самофинансирајућих) 

2. Мастер академске студије – студије управљања ризиком од елементарних и 

других непогода (60 ЕСПБ) 

 - 50 студената  (5 буџетских и 45 самофинансирајућих) 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

Поред општих услова конкурса које прописује Универзитет у Београду према којима се 

на студијске програме мастер академских студија који имају најмање 60 ЕСПБ, могу 

уписати кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од 

најмање 240 ЕСПБ (и осталих услова које прописује Универзитет у Београду у погледу 

других облика студирања, страних студената и остало), 

Факултет Безбедности прописује и посебне услове конкурса према којима се кандидати 

који су завршили основне академске студије на Факултету безбедности и њему сродним 

факултетима (факултети групације друштвено-хуманистичких наука 

Универзитета у Београду, Криминалистичко-полицијски универзитет и Војна 

академија Универзитета одбране) могу директно уписати на мастер академске студије 

након рангирања. 

Право на упис имају и лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање 

осам семестара према прописима који су важили за студенте уписане на основне студије до 
10. септембра 2005. године (в. члан 148. Закона о високом образовању). 

На конкурс се могу пријавити лица која су претходне студије завршила најкасније 14. 

октобра 2022. године. 
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Кандидати који су завршили основне академске студије остваривши најмање 240 ЕСПБ 
бодова, или који су завршили мастер академске студије остваривши укупно најмање 300 

ЕСПБ у претходном школовању, односно лица која имају стечено високо образовање према 

прописима који су важили за студенте уписане на основне студије до 10. септембра 2005. 
године, на факултетима који нису сродни Факултету безбедности могу уписати мастер 

академске студије након полагања диференцијалног испита. Литература за припрему 

полагања диференцијалог испита је наведена на крају овог конкурса. 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на основу 

опште просечне оцене на претходно завршеним студијама и дужине студирања, тако што 

се просечна оцена умањује за 0,02 за сваки додатни месец студирања преко времена 
предвиђеног за редовни завршетак студија. 

За кандидате који завршили мастер академске студије рачуна се општа просечна оцена 
студирања 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), 

која се умањује за 0,02 за сваки додатни месец студирања преко времена предвиђеног за 

редовни завршетак основних академских студија. 

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних 

студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји. 

 

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ 

- за држављане Републике Србије: 109.900,00 динара (школарина може да се плати у 

три рате), 

- за стране држављане: 1.950,00 евра (страни држављани школарину могу да плате у две 

рате), 

- трошкови диференцијалног испита: 6.550,00 динара (уплаћују се на текући рачун 

Факултета безбедности бр. 840-1832666-90 с позивом на број 700). 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Први уписни рок 
Пријем докумената:  од 15.09. до 05.10.2022. (онлајн) 

Диференцијални испит:  07.10.2022. у 17.00 часова 
Прелиминарна ранг листа:  07.10.2022. до краја дана 

Рок за жалбу на листу:  36 сати (подноси се надлежној комисији факултета) 
Рок за одговор на жалбу: 24 сата 

У другостепеном поступку жалба се улаже декану факултета у року од 24 сата и  декан 

доноси коначну одлуку у року од 24 сата по пријему жалбе.  

Коначна ранг листа:  11.10.2022. до 10.00 часова 

Упис:                                                 12, 13. и 14.10.2022. од 10.00 до 13.00 часова 
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ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМУ ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ИСПИТА 

Студије наука безбедности 

1. Станаревић, С. (2018). Основи безбедности. Београд: Факултет безбедности, стр. 18-

160 (доступно у скриптарници Факултета). 

2. Цветковић, В. Н. (Ур.) (2020). Науке безбедности: врсте и облици. Београд: 

Факултет безбедности (линк: https://fb.bg.ac.rs/2020/10/12/knjiga-nauke-bezbednosti-
izdvojeni-radovi/). 

3. Вилијамс, П. (2012). Увод у студије безбедности. Београд: Факултет безбедности/ 

Службени гласник, поглавље Теоријски приступи, стр. 55-192 (линк: 

https://fb.bg.ac.rs/download/Izdavastvo/EdBezb/MAS%20SNB%2003%20Uvod%20u%2

0studije%20bezbednosti.pdf). 

Студије управљања ризиком од елементарних и других непогода 

1. Востром, Н. и Ћирковић, М. (Ур.) (2011). Ризици глобалних катастрофа. 

Смедерево: Хеликс, стр. 253-293; 387-433 (линк: 
https://fb.bg.ac.rs/download/Izdavastvo/EdBezb/Rizici_globalnih_katastrofa.pdf). 

2. Цветковић, В. (Ур.) (2010). Ризик, моћ, заштита. Београд: Службени гласник/ 
Факултет безбедности, стр. 653-726 (линк: 

https://fb.bg.ac.rs/download/Izdavastvo/EdBezb/MAS_SUR_02_Rizik_moc_zastita.pdf). 
3. Боин, А., Харт, П., Штерн, Е., Санделијус, Б. (2010). Политика управљања кризама. 

Београд: Факултет безбедности/Службени гласник (доступно у скриптарници 

Факултета). 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Упис на Факултет безбедности: https://upis-na.fb.bg.ac.rs/  

Имејл адреса: postdiplomske.studije@fb.bg.ac.rs  
 


