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 На основу члана 45. Статута Правног факултета у Нишу („Билтен Правног 
факултета“, бр. 278/20), Наставно-научно веће Правног факултета на седници 
одржаној 07.11. 2019. године и 24. 12. 2020. године донело је  

 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР  

АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРАВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
- Пречишћени текст - 

 
Опис и циљеви Студијског програма 

 
Мастер академске студије права унутрашњих послова трају једну годину 

(два семестра).  
Студије се организују као једносеместралне, са просечним укупним 

оптерећењем студента у оквиру 40-часовне радне недеље током једног семестра. 
Успешно окончање студија подразумева: 
а) савладавање градива из једног предмета из изборне групе А и једног 

предмета из изборне групе Б,  
б) савладавање градива из три изборна предмета са листи изборних 

предмета, и то по један предмет са сваке од три изборне листе предмета (изборне 
листе број 1, 2 и 3), 

в) припрему и израду студијског истраживачког рада  
г) обављање стручне праксе и 
д) израду и одбрану завршног – мастер рада.  
Опредељивање студената за одређени предмет може се условити претходно 

положеним испитима из једног или више предмета, што се одређује силабусом 
сваког наставног предмета, као саставног дела овог студијског програма. 

Приликом утврђивања годишњег плана извођења наставе на свим нивоима 
студија, Наставно-научно веће Факултета ће за наредну школску годину, на 
предлог катедара, утврђивати изборне предмете са сваке од понуђених листи  
изборних предмета мастер академских студија права унутрашњих послова. 

Планом наставе за наредну школску годину, Наставно-научно веће, на 
основу опредељења студената, утврђује распоред изборних предмета по 
семестрима, тако да се настава из једног предмета организује само у једном 
семестру.  
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У току мастер академских студија права унутрашњих послова, студент је 
дужан да припреми и изради студијски истраживачки рад и обави стручну праксу у 
трајању од по 90 часова. 

У првом семестру мастер студија студент је дужан да припреми, а у другом 
да изради студијски истраживачки рад из одабране уже научне области који служи 
за припрему завршног - мастер рада.  

Студијски програм омогућава студенту да избором два предмета из 
изборних група и три предмета са листи изборних предмета, учествује у креирању 
свог образовања и усавршавања. 

У структури студијског програма мастер академских студија права 
унутрашњих послова заступљене су све групе предмета, и то: академско 
општеобразовни, теоријско методолошки, научно-стручни и стручно апликативни.  

Студијски програм се реализује кроз предавања, консултативну наставу, 
вежбе и друге облике активне наставе утврђене Планом извођења наставе. 

Успешним окончањем мастер академских студија права, студент стиче 
општа и посебна теоријска и практична знања, вештине и способности неопходне 
за професионално обављање правничких послова из области унутрашњих послова. 

Циљ мастер студијског програма права унутрашњих послова је да студент 
буде оспособљен и компетентан да: 

− самостално и адекватно обавља правничке послове у органима 
унутрашњих послова, правосуђу, органима државне  управе, у јавним 
службама, привредним друштвима, организацијама и др.;    

− нуди аналитичке одговоре у погледу примене правних прописа које 
регулишу област фукционисања служби унутрашњих послова, али и 
других области права које су у блиској вези са активностима службе 
унутрашњих послова, као и у погледу измена у домeну правне 
регулативе из ових области;  

− уочава, сагледава и истражује друштвене и правне појаве и проблеме у 
области унутрашњих послова и даје креативне предлоге за њихово 
решавање; 

− критички анализира и евалуира законска решења, правну праксу и 
функционисање правних и друштвених институција које организују, 
регулишу и спроводе друштвену контролу над радом службе 
унутрашњих послова; 

− аргументовано дискутује о правним појавама, институтима и 
проблемима у области унутрашњих послова;  

− сагледава практични аспект, значај и имликације теоријских ставова о 
појединим правним институтима који своју примену налазе у 
регулисању активности служби унутрашњих послова; 

− планира и организује тимски рад и управља људским ресурсима у 
основној области овог студијског програма;   

− промовише стандарде правне етике и правног професионализма који 
се односе на област унутрашњих послова;  

− прати развој законодавства и правне науке и залаже се за примену 
резултата научних истраживања у законодавној и правној пракси у 
оквиру основних предмета студијског програма; 
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− користи правне ресурсе на Интернету и савремену информатичку 
технологију у свакодневном раду, и 

− перманентно унапређује своје правничко знање, вештине и 
способности. 

Мастер академске студије права унутрашњих послова може да упише лице 
које је завршило одговарајуће основне академске студије права, у складу са 
општим актом Факултета, под условом да је остварило најмање 240 ЕСПБ. 

Редослед кандидата за упис на мастер академске студије права утврђује се у 
складу са одредбама општег акта Универзитета, Факултета и конкурса за упис на 
мастер академске студије.  

Студенти могу прелазити са једног мастер академског студијског програма 
на други мастер академски студијски програм Факултета или са мастер академског 
студијског програма другог факултета, под условима и на начин уређен општим 
актима Факултета. 

Завршетком основних академских студија и мастер академских студија 
права унутрашњих послова студент стиче укупно 300 ЕСПБ и стиче стручни назив 
мастер правник унутрашњих послова. 
  

 
СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

 
 

 
Предмети првог  

семестра 
 

 
Статус 

предмета 

 
Недељни 

фонд  
часoва 

 
Укупан 

фонд  
часова 

 
ЕСПБ 

ИЗБОРНА ГРУПА А Изборни А 4+1+0* 75 8 
ИЗБОРНА ГРУПА Б Изборни Б 4+1+0* 75 8 
ИЗБОРНА ЛИСТА 1 Изборни 1 3+1+0* 60 7 
ИЗБОРНА ЛИСТА 2 Изборни 2 3+1+0* 60 7 
Припрема СИР  0+0+2 30 0 
Укупно  14+4+2* 300 30 

 
 

 
Предмети другог 

семестра 
 

 
Статус 

предмета 

 
Недељни 

фонд  
часoва 

 
Укупан 

фонд  
часова 

 
ЕСПБ 

ИЗБОРНА ЛИСТА 3 Изборни 3 3+1+0* 60 7 
Израда СИР  0+0+2* 30 5 
Стручна пракса  0+0+6* 90 3 

Пријава завршног 
мастер рада 

 0+0+1* 15 2 

Завршни мастер рад  0+0+13 195 13 
Укупно    3+1+16* 300 30 
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►Изборна група А мастера студија права унутрашњих послова: 
 1. Полицијско право 
 2. Посебне истражне технике 
 
►Изборна група Б мастера студија права унутрашњих послова: 
 1. Међународна кривична дела 
 2. Насиље у породици 
 
►Изборна листа 1 мастера студија права унутрашњих послова: 
 
 1. Посебни кривични поступци  

 2. Конзуларно право  
 3. Контрола и безбедност у монетарном управљању 

 4. Делатност полиције у предсудећем стадијуму поступка 
 

►Изборна листа 2 мастера студија права унутрашњих послова: 
 

 1. Медицинска вештачења у судском поступку  
 2. Етика јавног сектора  

 3. Родна равноправност и родно засновано насиље 
 4. Историја кривичног правосуђа у Србији  

 
►Изборна листа 3 мастера студија права унутрашњих послова: 
 
 1. Економска анализа превенције 

 2. Порески деликти 
 3. Посредовање (медијација) у кривичним стварима 
 4. Cyber (компјутерски) криминалитет 

 
Студент полагањем изборних предмета остварује 37 ЕСПБ бодова, што одговара 
стандарду учешћа изборних предмета од најмање 30% у укупном броју од 60 ЕСПБ  
бодова на мастер академским студијама. 
            

 
 

ДЕКАН  

 

Проф. др Горан Обрадовић 

 
 
 


