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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), 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 СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ НА 

ФАКУЛТЕТУ БЕЗБЕДНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 

2022/2023. ГОДИНИ 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

1. Специјалистичке струковне студије Процена безбедносних ризика (60 ЕСПБ) 

 - 50 самофинансирајућих студената 
 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА 

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

студијске програме специјалистичких струковних студија који имају најмање 60 ЕСПБ, 

могу уписати кандидати који су завршили основне струковне или основне академске 
студије остваривши најмање 180 ЕСПБ (и осталих услова које прописује Универзитет у 

Београду у погледу других облика студирања, страних студената и остало), право на упис 

имају и лица која имају стечено високо образовање према прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 

100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 – 

аутентично тумачење, 68/2015 и 87/2016). 

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не 

могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, 
вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, 

инвалидности или по другом сличном основу, положају или околности. 

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

октобра 2022. године. 

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА 

Редослед кандидата за упис у прву годину специјалистичких струковних 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. 
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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: 135.000,00 динара (може да се плати у три рате); 

- за стране држављање: 1.500,00 евра (може да се плати у две рате). 
 

КОНКУРСНИ РОКОВИ 

Први уписни рок 

Пријем докумената:  15.9-05.10.2022. (онлајн) 

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 

 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

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

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


