АКАДЕМИЈА ЗА НАЦИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ
у Београду, Краљице Ане бб
објављује

КОНКУРС
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ
Академија за националну безбедност у Београду, у школској 2021/2022. години уписује на
студијски програм мастер академских студија Национална безбедност 30 студената који
се финансирају из буџета.
Студијски програм ‒ мастер академске студије Национална безбедност садржи обавезне и
изборне предмете у укупном обиму од најмање 60 ЕСПБ бодова.
Завршетком студија кандидати стичу звање Мастер менаџер безбедности.
ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Студијски програм ‒ мастер академске студије Национална безбедност, могу уписати:
1. држављани Републике Србије;
2. кандидати који су завршили основне академске студије на Академији за
националну безбедност у Београду;
3. кандидати који су претходно остварили обим основних академских студија од
најмање 240 ЕСПБ бодова, свих профила, запослени у органима државне управе
надлежнoм за послове националне безбедности;
4. кандидати који су завршили основне четворогодишње студије по законима који су
важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању, свих профила,
запослени у органима државне управе надлежном за послове националне
безбедности.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
Поред општих услова, кандидати морају испуњавати и посебне безбедносне услове.
Испуњеност безбедносних услова утврђује се у поступку безбедносног проверавања од
стране органа државне управе надлежног за послове националне безбедности.
МЕРИЛА ЗА РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Редослед кандидата за упис у прву годину мастер академских студија утврђује се на
основу: опште просечне оцене и резултата постигнутог на пријемном испиту (интервју,
писање есеја).
Кандидат може освојити максимално 100 бодова на основу просечне оцене студирања и на
основу резултата на пријемном испиту:
− под општом просечном оценом подразумева се просечна оцена са основних студија
помножена са 6. По овом основу, кандидат може стећи највише 60 бодова;
− есеј ће се писати на пријемном испиту, кандидати по основу квалитета урађеног
есеја могу стећи највише 30 бодова;
− на основу интервјуа кандидати могу стећи највише 10 бодова.
Пријемни испит не полажу кандидати који су завршили основне академске студије на
Академији за националну безбедност у Београду.
Кандидати који су завршили основне академске студије на Академији за националну
безбедност у Београду, бодују се са максималним бројем бодова који се односе на
пријемни испит.
РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБЕ
Академија објављује ранг листу кандидата на огласној табли.
На ранг листу кандидата може се поднети жалба Комисији за упис, у року од три дана од
дана њеног објављивања. О жалби кандидата након прибављеног мишљења Комисије за
упис, директор одлучује у року од 24 часа од њеног пријема.
Након одлучивања о жалби утврђује се и објављује коначна ранг листа свих кандидата.
Коначна ранг листа је основ за упис.
УПИС СТУДЕНАТА
Кандидат је стекао право уписа уколико се налази на ранг листи до броја који је
конкурсом предвиђен за упис и који испуњава посебне услове.
Ако се за кандидата који је на коначној ранг листи рангиран у оквиру конкурсом
предвиђеног броја студената за упис, у поступку утврђивања испуњености посебних
услова утврди постојање сметњи, уместо њега право уписа стиче следећи кандидат, који
испуњава посебне услове.

КОНКУРСНИ РОКОВИ
Пријаве на конкурс подносе се лично на адресу Краљице Ане бб, Београд, у периоду
од 17. до 19. августа 2021. године, од 10 до 13 часова.
О датуму, месту и времену полагања пријемног испита, кандидати ће бити обавештени
приликом предаје документације.
Уз Пријаву се подноси:
1. мотивационо писмо;
2. кратка биографија (CV);
3. очитани подаци из личне карте;
4. диплома или уверење о завршеним студијама (оверене фотокопије);
5. извод из матичне књиге рођених;
6. уверење од држављанству (не старије од шест месеци);
7. уверење да се против кандидата не води кривични поступак;
8. потврда о извршеној уплати манипулативних трошкова;
9. уверење о запослењу.
На име манипулативних трошкова кандидат уплаћује износ од 5.000,00 динара, на рачун
број 840-2099666-19; прималац: Академија за националну безбедност у Београду; сврха
уплате: манипулативни трошкови МАС.
Додатне информације кандидати могу добити путем телефона 011/3639-679 или е-маил
адресе akademija@bia.gov.rs.

