
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 

КОНКУРС ЗА УПИС 

НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

 
 

У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ 

 

Студијски програм: Право, јавна управа и безбедност 

 

Назив студијског програма је: Мастер академске студије Право, јавна управа и безбедност 

Образовно-научно/образовно-уметничко поље: Друштвено-хуманистичке науке 

Научна, стручна или уметничка област: Правне науке 

Врста студија: Мастер академске студије (МАС) 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 ЕСПБ 

Назив дипломе: Мастер правник. 

Дужина студија 1 година (2 семестра) 

Планирани број студената који ће се уписати на овај студијски програм: 50. 

Језик на коме се изводи студијски програм: Српски језик 

 

Правни факултет Мегатренд универзитета у Београду уписује на мастер академске студије 

права у школској 2022/2023. години педесет (50) студената. 

 

На мастер академске студије право уписа има свако лице које је завршило: 

 основне четворогодишње академске студије на правном факултету у обиму 

од 240 ЕСПБ, или 

 основне четворогодишње студије на правном факултету по прописима који 

су важили пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. 

године, или 

 основне академске студије и остварило 240 ЕСПБ на сродном факултету 

друштвено-хуманистичких наука, односно завршило основне 

четворогодишње студије по законима који су важили пре ступања на снагу 

Закона о високом образовању из 2005. године, под условом да су наставни 

планови и програми тих факултета подударни са наставним планом и 

програмом Факултета у складу са општим актима Факултета. 

 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије утврђује се на основу опште 

просечне оцене остварене на основним студијама и дужине студирања на тим студијама. 

Кандидат по основу висине опште просечне оцене и дужине студирања укупно може 

остварити највише 100 поена. Поени по основу висине опште просечне оцене израчунавају 

се тако што се општа просечна оцена помножи коефицијентом 9. Поени по основу дужине 

студирања израчунавају се тако што се број месеци који Закон о високом образовању 



предвиђа за редовну реализацију тог студијског програма (без апсолвентског стажа) подели 

бројем започетих месеци студирања и добијени количник помножи бројем 10. 

 

Комисија за пријем на мастер академске студије цениће испуњеност формалних и 

суштинских услова за упис на предметне студије. 

 

Документа потребна за упис: 

– оверена фотокопија дипломе студија I степена 

– извод из матичне књиге рођених или лична карта 

– две фотографије за индекс 

– биографија. 


