ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Господара Вучића 50
Телефон: 6451-843, 6451-876 и 6451-963
Факс: 011/ 6457-685
E-mail: dekanat@fb.bg.ac.rs
Интернет адреса: www.fb.bg.ac.rs
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ:
Мастер академске студије - студије управљања ризиком од елементарних и других
непогода (60 ЕСПБ)
БРОЈ СТУДЕНАТА:
50 студената (10 буџетских и 40 самофинансирајућих)
* Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју студената за упис у прву годину
студијских програма који се финансирају из буџета за високошколске установе чији је оснивач
Република за школску 2017/2018. годину. Уколико места на буџету не буду одобрена, додаће се
броју самофинансирајућих студената.
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПИС:
Кандидати који су завршили основне академске студије остваривши најмање 240 ЕСПБ
бодова на Факултету безбедности и њему сродним факултетима (Правни факултет,
Факултет политичких наука, Криминалистичко полицијска академина и Војна академија),
могу се након рангирања директно уписати на мастер академске студије.
Право на упис имају и лица која имају стечено високо образовање у трајању од најмање осам
семестара према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом
образовању.
Кандидати који су завршили студије у четворогодишњем трајању остваривши најмање 240
ЕСПБ бодова, односно лица која имају стечено високо образовање према прописима који су
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, на факултетима који нису сродни
Факултету безбедности могу уписати мастер академске студије након полагања
диференцијалног испита чија ће садржина бити објављена на сајту Факултета.
МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Редослед кандидата утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним
студијама пондерисане дужином студијског програма израженом у ЕСПБ бодовима .
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:
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за држављане Републике Србије: 109.900,00 динара
ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ за стране држављане: 1.950,00 евра
ТРОШКОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС износе 8.500,00 динара и уплаћују се на т.р.
Факултета безбедности са позивом на број 900.
РОКОВИ:
Пријем докумената: 11.09. - 4.10.2017.
Диференцијални испит: 5.10.2017. у 9 сати
Прелиминарна ранг листа: 6.10.2017.
Рок за приговор на листу: 1 дан
Коначна ранг листа: 9.10.
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Литература за диференцијални испит:
1. Bostrom, N.,Ćirković, М . (Ur.) (2011) Rizici globalnih katastrofa, Smederevo: Heliks
2. Цветковић, В. (Ур.) (2010). Ризик, моћ, заштита, Београд: Службени гласник/Факултет
безбедности, стр. 653-726.
3. Јаковљевић, В. (2011), Цивилна заштитау Републици Србији, Београд: Факултет безбедности
4. Kековић, З., Кешетовић, Ж. (Ур.) (2006). Кризни менаџмент – Превенција кризе. Београд:
Факултет безбедности, стр. 131-152; 177-206 и 303-340

Наставни план академског програма налази се на сајту Факултета на следећем линку:
http://www.fb.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=4124&Itemid=1504
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