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На основу члана 32. став 1. тачка 11. Статута Криминалистичко-полицијског 
универзитета (бр. 17 број 72/4-3-2014 од 04.04.2014. године) и члана 55. став 1. Закона 
о високом образовању (''Службени гласник РС'' број 76/05, 100/07,  97/08, 44/10, 93/12, 
89/13 и 99/14), а у вези са чланом 56. став 1. Статута Универзитета  и чланом 85. став 9. 
Закона о високом образовању,  

Сенат Универзитета доноси  
 

П Р А В И Л Н И К 
 О СТУДИЈАМА ДРУГОГ СТЕПЕНА 

 КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА  
 

(пречишћен текст: број 242/7-5-пт од 28.05.2014. године и  
21 број 79/9-2-2015 од 30.06.2015. године ) 

 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим правилником, у складу са законом и Статутом Криминалистичко-
полицијског универзитета  (у даљем тексту: Статут), ближе се уређују услови и 
поступак уписа, као и правила студија другог степена Криминалистичко-полицијског 
универзитета  (у даљем тексту: Универзитет).  
 

Члан 2. 
 

Универзитет организује и изводи, у складу са законом и Статутом, као студије 
другог степена: мастер академске студије и специјалистичке  академске студије. 

Мастер академске студије трају годину дана и имају 60 ЕСПБ бодова. 
Специјалистичке академске студије трају годину дана и  имају  60 ЕСПБ  

бодова. 
 

УСЛОВИ И МЕРИЛА ЗА УПИС  
 

Члан 3. 
 

У прву годину мастер академских студија може се уписати кандидат који је 
претходно остварио обим основних студија од најмање 240 ЕСПБ бодова. 

У прву годину специјалистичких академских студија може се уписати кандидат 
који је завршио основне академске студије и мастер академске студије или интегрисане 
студије и остварио најмање 300 ЕСПБ бодова.  



Право уписа на студије из  става 1. и 2. овог члана, има и кандидат који је стекао 
високо образовање по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о 
високом образовању, завршетком основних студија у трајању од најмање осам 
семестара. 

Члан 4.  
 

Поред услова из члана 3. овог правилника, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове за упис: 

   А)  мастер академских студија: 
–  да је завршио основне студије из одговарајућег поља и образовно-научне 

области утврђених упутством о полагању пријемног испита, по департманима    
и  
– да је основне академске студије завршио на Универзитету, на одговарајућем 
департману,  без обзира на просечну оцену или на другом одговарајућем 
факултету, са најмањом просечном оценом током студија 8,00    или 
–  да успешно положи пријемни испит ;    

   Б)  специјалистичких академских студија: 
 – да је основне студије завршио на неком од факултета предвиђених студијским 
програмима, према смеровима специјалистичких студија. 

        
 Садржај и начин полагања пријемног испита из става 1. тачка А) алинеја 3. овог 

члана утврђен је упутством о полагању пријемног испита на мастер академским 
студијама које доноси Сенат Универзитета, на предлог проректора за студије другог и 
трећег степена.  
 

Члан 5. 
 

Студенти се примају на студије другог степена на основу конкурса који 
расписује Универзитет. 

Конкурс садржи: број студената који се уписује, услове за упис, поступак 
спровођења конкурса, мерила за утврђивање редоследа кандидата, начин и рокове за 
подношење жалбе на утврђени редослед, као и висину школарине. 

 
Члан 6.  

 
Конкурс за упис спроводи и редослед примљених кандидата утврђује и 

објављује Комисија за упис коју именује ректор Универзитета. 
Право на упис стиче кандидат који је рангиран у оквиру конкурсом утврђеног 

броја студената. 
 

Члан 7. 
 

Рангирање, односно редослед кандидата за упис на мастер академске студије 
утврђује се на основу: 
- успеха оствареног на основним студијама израженог бодовима (до 40 бодова, односно 
просечнa оцена на основним студијама помножена са 4)  и  
- успеха оствареног на положеном пријемном испиту (до 60 бодова). 
 У складу са чланом 4. став 1. тачка А) алинеја 3. овог правилника, кандидати 
који су основне академске студије завршили на Универзитету, на одговарајућем 



департману, без обзира на просечну оцену или на другом одговарајућем факултету, са 
најмањом просечном оценом током студија 8,00 бодују се са максималних 60 бодова 
који се односе на пријемни испит иако га не полажу. 
 

Члан 8. 
 

Приликом конкурисања на специјалистичке академске студије, кандидат се 
опредељује за смер који би желео да упише.   

Рангирање, односно редослед кандидата за упис на специјалистичке академске 
студије утврђује се на основу просечне оцене остварене на основним студијама. 

 
Члан 9. 

 
На ранг-листу пријављених кандидата, по студијским програмима мастер и 

специјалистичких студија, може се поднети жалба ректору Универзитета, у року од три 
дана од дана објављивања ранг-листе.  

Ректор решава по жалби у року од три дана од дана подношења жалбе, након 
чега комисија за упис утврђује коначну ранг листу. 

Коначна ранг листа је основ за упис кандидата. 
Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину утврђеном 

за упис, Универзитет ће уписати уместо њега другог кандидата, према редоследу на 
коначној ранг-листи. 

Статус студента  студија другог степена Универзитета стиче се уписом на 
одговарајући студијски програм. 
 

ПРАВИЛА СТУДИЈА 
 

Члан 10. 
 

Универзитет организује наставу, вежбе, консултације, менторски рад и друге 
облике образовно-научног рада из сваког предмета предвиђеног студијским програмом  
студија другог степена. 

На студијама другог степена настава се по правилу организује као настава по 
групама, или као менторска настава. 

Наставне активности на студијама другог степена одвијају се према распореду 
утврђеном од стране ректора Универзитета, пре почетка школске године. 

За организацију образовно-научног рада и других активности које се односе на 
студије другог степена надлежан је проректор за студије другог и трећег степена, а за 
свој рад одговара ректору Универзитета. Своје предлоге у вези са студијама другог 
степена проректор за студије другог и трећег степена даје, по правилу, на основу 
претходно прибављеног става и мишљења катедри Универзитета.   
 

Члан 11. 
 

Универзитет организује и изводи студије другог степена у току школске године 
која се дели на два семестра. 
 Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са студијским 
програмима. 



Студенти своје радове на студијама другог степена сачињавају у складу са 
упутством за припрему радова на студијама другог степена.  

 
Члан 12. 

 
Студент је обавезан да похађа наставу из сваког предмета предвиђеног 

студијским програмом  студија другог степена. 
Похађање и завршетак наставе потврђује наставник потписом у индекс. 

 
Члан 13. 

 
Овера семестра извршиће се студенту коме су наставници свих предмета 

предвиђених студијским програмом, својим потписом потврдили испуњење наставних 
обавеза.  

Студент који не испуни обавезе из става 1. овог члана, има право да наредне 
школске године обнови упис године, уз плаћање половине износа утврђене висине 
школарине.  

Студент који испуни обавезе из става 1. овог члана, а не оконча студије у 
текућој школској години, има право да наредне школске године обнови упис године, уз  
плаћање дела школарине у износу који представља производ основне цене ЕСПБ бода 
утврђене одлуком о висини школарине и броја ЕСПБ бодова који су преостали 
студенту до окончања студија.  

Студенту који не обнови упис до почетка наставе у тој школској години, 
престаје статус студента.  

Уколико до краја школске године у којој је обновио годину студент не оконча 
студије, престаје му статус студента. 

 
Члан 14. 

 
Студенту се на лични захтев, поднет пре истека рока из става 5. члана 13. овог 

правилника, може продужити рок за завршетак студија закључно са 15. фебруаром 
наредне школске године и то: 

1. ако је у току студија испуњавао услове за одобравање мировања права и 
обавеза, а то право није користио, односно није га искористио у трајању које му 
је, с обзиром на околности, могло бити одобрено; 

2. ако је до дана истека рока из става 5. члана 13. овог правилника, положио све 
испите предвиђене студијским програмом, а није одбранио завршни рад.  

 Студент из става 1. овог члана има обавезу плаћања дела школарине у износу 
који представља производ основне цене ЕСПБ бода утврђене одлуком о висини 
школарине и броја ЕСПБ бодова који су преостали студенту до окончања студија.  

 
Члан 15. 

 
Студент коме је престао статус студента има право да поново конкурише и, 

уколико се рангира у оквиру предвиђеног броја, упише исти студијски програм на коме 
је претходно изгубио статус, уз плаћање половине износа утврђене висине школарине.  

Студент из става 1. овог члана, може поднети захтев да му се признају 
положени испити и то у року од 15 дана од дана уписа. Уз захтев, студент подноси 
студентској служби Универзитета и уверење о положеним испитима, као и доказ о 
извршеној уплати износа који је предвиђен за признавање испита. 



Члан 16. 
 

Студент стиче право да полаже испит на студијама другог степена када испуни 
утврђене предиспитне обавезе  и овери семестар.  

 
Члан 17. 

 
Испити на студијама другог степена су писмени и / или усмени, у складу са 

студијским програмом.  
Испити су јавни и студент има право, ако полаже усмено, да захтева присуство 

јавности. 
Испити се обављају у наставним  објектима Универзитета. 

 
Члан 18. 

 
Распоред испита се објављује на огласној табли Универзитета, пре почетка 

испитног рока. 
Распоред испита садржи: студијски програм по коме студент студира, назив 

предмета, датум и време полагања испита, лично име и број индекса студента који 
полаже испит. 

На огласној табли обавезно се објављују и имена испитивача по испитним 
предметима и распоред просторија у којима ће се испити одржати. 

 
Члан 19. 

 
После неуспелог полагања, испит се не може поново полагати у истом испитном 

року. 
Члан 20. 

 
Правила за студије првог степена на Универзитету којима је регулисано: 

оцењивање, испитни рокови, престанак статуса студента, поништење испита, 
мировање права и обавеза сходно се примењују и на студенте другог степена студија 
Универзитета, сем уколико овим правилником није другачије одређено. 
 

ЗАВРШНИ РАД 
 

а) Мастер рад 
 

Члан 21. 
  

Мастер академске студије завршавају се испуњавањем студијских обавеза и 
полагањем свих предвиђених испита, израдом мастер рада и његовом јавном одбраном. 

Мастер рад је резултат самосталног научно-истраживачког рада студента из 
одговарајуће научне области зависно од одобрене теме, којим се систематизују 
постојећа знања и даје допринос новим сазнањима. 

 
Члан 22. 

 
После савладаног програма и положених свих испита утврђених студијским 

програмом, студент има право да поднесе Већу департмана (у даљем тексту: Веће) 



захтев за утврђивање подобности теме и кандидата за израду мастер рада и предложи 
ментора.  

Члан 23. 
 
Ментор може бити наставник који је у радном односу на Универзитету и који је 

изабран, или изводи наставу на ужој научној области на коју се тема рада односи, и 
има најмање 5 објављених радова из научне области на коју се тема рада односи.  

Ментор је дужан да прими студента на консултације, да прати његов рад, да га 
упућује и усмерава израду мастер рада. 

Наставник Универзитета може бити ментор истовремено за највише 10 
завршних радова на студијама другог степена (мастер и специјалистичких). 

Наставник Универзитета који је био ментор рада, или је учествовао као члан 
комисије за оцену и одбрану рада за који се утврди да није резултат самосталног и 
оригиналног рада студента, не може бити именован за ментора, у периоду од једне 
године од момента утврђивања ове чињенице.   

Наставник који је предложен за ментора, потврђује на захтеву из члана 22. овог 
правилника своју сагласност са менторством и своју подобност у складу са одредбама 
овог члана. 

 
Члан 24. 

 
Уз захтев из члана 22, студент предаје уверење о положеним испитима на 

мастер академским студијама, идејну скицу и структуру рада и попис литературе, 
сходно упутству за припрему завршног рада на студијама другог степена 
Универзитета.  

Приликом подношења захтева из члана 22. овог правилника, студент је дужан 
да потпише  изјаву о поштовању Етичког кодекса о академској честитости студената и 
прихватању санкције  удаљења са студија у случају кршења  одредаба овог кодекса. 
Уколико студент одбије да потпише наведену изјаву, сматра се да није испунио услове 
у погледу подобности кандидата. 

Уколико се тема рада односи на правно лице, неоходно је прибавити сагласност 
тог правног лица за истраживање, односно израду рада. Сагласност прибавља студент 
и копију прилаже уз захтев  као његов саставни део. 

 
Члан 25. 

 
Веће, на предлог проректора за студије другог и трећег степена, именује 

Комисију за утврђивање подобности теме и кандидата коју чине три наставника и то:  
1. један наставник који испуњава услове да буде ментор  за предложену тему у 

складу са чланом 23. овог правилника, и 
2. два наставника које одговарајуће Веће департмана бира зависно од научне 

области у којој је предложена тема рада. 
 
Проректор за студије другог и трећег степена при утврђивању предлога из става 

1. овог члана, претходно прибавља став и мишљење катедре у оквиру које је ужа  
научна област  на коју се тема рада односи. 

Уз предлог из става 1. овог члана, проректор доставља и своје мишљење, 
односно образложење, у року који не може бити краћи од осам дана пре одржавања 
седнице Већа.  

 



Члан 26. 
 
Комисија из члана 25. став 1. овог правилника  оцењује подобност теме и 

кандидата за израду мастер рада и подноси извештај Већу, са предлогом да се 
кандидату  тема одобри или не одобри.  

Уз предлог о одобравању теме, Комисија за утврђивање подобности теме и 
кандидата прослеђује Већу и предлог састава  Комисије за оцену и одбрану мастер 
рада.  

Комисију за оцену и одбрану мастер рада треба да чине три наставника, од 
којих, изузетно, један може бити наставник који није запослен на Универзитету. 
Ментор је, по правилу, члан ове комисије али не може бити њен председник. 

 
Члан 27. 

 
Пошто оцени да је мастер рад завршен, да је сачињен у складу са упутством за 

припрему завршног рада и да се може јавно бранити, Комисија за оцену и одбрану 
подноси извештај о мастер раду проректору за студије другог и трећег степена. 

Проректор извештај из става 1. овог члана доставља Већу, са мишљењем о 
завршном раду.   

Након пријема извештаја и мишљења из ст. 1. и 2. овог члана, Веће доноси 
одлуку о прихватању завршног  рада и стављању рада на увид јавности или одлуку о 
одбијању рада. 

По доношењу одлуке Већа о прихватању из става 3. овог члана, Комисија за 
оцену и одбрану доставља рад проректору за студије другог и трећег степена ради 
потписивања (парафирања). Потписан примерак рада студентска служба ће завести по 
правилима канцеларијског пословања  и проследити Библиотеци Универзитета за 
потребе стављања на увид јавности. 

 
Члан 28. 

  
Мастер рад који је одлуком Већа одобрен за одбрану и извештај стављају се на 

увид научној и стручној јавности у трајању од 15 дана од дана достављања 
Библиотеци. 

Обавештење о стављању на увид јавности објављује се на интернет страници 
Универзитета, а обавештење се може објавити и на огласној табли Универзитета. 

Ако на мастер рад и извештај у току периода стављања на увид јавности буде 
изјављен приговор, Веће разматра приговор, после чега рад одбија, враћа на дораду 
или одобрава јавну одбрану. 

Ако на мастер рад и извештај нема приговора, истеком рока стављања на увид 
јавности сматра се да је рад одобрен за јавну одбрану.  

Заведени примерак рада који је био на увиду јавности чува се у архиви 
Универзитета најмање 3 године.  

Члан 29. 
 

Студент чији је мастер рад одобрен за јавну одбрану у обавези је да студентској 
служби Универзитета преда захтев за одбрану мастер рада, 5  примерака рада у 
писаном облику (укоричених) и 1 идентичан текст рада на носачу електронског записа. 

Студент брани мастер рад најкасније у периоду од 6 месеци од одобрења јавне 
одбране, уз ограничење поштовања рока за завршетак студија. 



Изузетно од става 2. овог члана, на захтев студента, Веће може одобрити 
продужење рока за одбрану до годину дана: у случају болести дуже од 6 месеци, 
стручне праксе у трајању од једног семестра, студенту родитељу детета до годину дана 
живота, студенткињи за време трудноће и у другим нарочито оправданим случајевима. 

 
Члан 30. 

 
Одбрана мастер рада је јавна, а оглашава се на огласној табли или интернет 

страници Универзитета, најкасније три дана пре дана када је заказана. 
Одбраном мастер рада студент стиче академски назив мастер са назнаком звања 

из одговарајуће области. 
 

Члан 31.  
 

Универзитет може прогласити ништавом диплому или уверење о стеченом 
академском називу мастер криминалиста, уколико се утврди да мастер рад не 
представља резултат самосталног научно-истраживачког рада у одговарајућој научној 
области. 

Предлог за поништење дипломе или уверења о стеченом академском називу 
мастер криминалиста, подноси проректор за студије другог и трећег степена, или 
проректор надлежан за студије на којима је рађен завршни рад.  Предлог мора 
садржати опис суштинских примедби на мастер рад, материјалне чињенице које 
доказују да исти  није резултат самосталног научно-истраживачког рада, као и друге 
елементе за које подносилац сматра да су од утицаја за разматрање предлога за 
поништај мастер рада. 

Предлог који не садржи елементе прописане у ставу 2. овог члана, ректор 
Универзитета решењем одбацује као непотпун. 

Уколико ректор утврди да предлог има све елементе из става 2. овог члана, 
доставља га лицу за чију је диплому или уверење покренута иницијатива за 
поништавање, са обавезом да достави одговор у року од осам дана од пријема 
предлога.  

                                                        Члан 32. 
 

   Уколико се лице за чију је диплому или уверење покренута иницијатива за 
поништавање, у свом писаном акту изјасни да његов рад није самосталан и оригиналан,  
ректор Универзитета доноси одлуку о поништавању уверења или дипломе о стеченом 
академском називу мастер криминалиста. 

Уколико се лице за чију је диплому или уверење покренута иницијатива за 
поништавање у предвиђеном року не изјасни, или уколико оспорава наводе из 
предлога за поништавање, ректор именује Комисију за утврђивање основаности 
предлога за поништавање дипломе или уверења о стеченом академском називу.  

Комисију чине најмање три наставника  из научне области из које је предмет 
одбрањеног мастер рада. У састав Комисије може бити именован највише један члан 
Комисије за оцену и одбрану оспораваног мастер рада. Члан Комисије не може бити 
подносилац предлога за поништавање дипломе или уверења из става 2. члана 31. овог 
правилника.  

Комисија из става 2. овог члана дужна је да сагледа све доказе у вези са 
оспоравањем издате дипломе или уверења, као и одговор лица за чију је диплому или 
уверење покренута иницијатива за поништавање,  и да у року од 15 дана  поднесе 
извештај ректору. 



                                                     Члан 33. 
 

Након разматрања извештаја, ректор може донети:  
- одлуку о проглашавању ништавим дипломе или уверења о стеченом академском 
називу мастер криминалиста; 
-  одлуку којом се одбија предлог за поништавање. 

 
На одлуку ректора, лице за чију је диплому или уверење је покренута 

иницијатива за поништавање  може поднети приговор Савету Универзитета, у року од 
8 дана од дана пријема одлуке. 

У одлучивању по приговору, Савет може: 
- усвојити приговор уколико утврди да је основан и преиначити претходно донету 
одлуку ректора; 
- одбити приговор као неоснован и потврдити претходно донету одлуку ректора. 

 
Одлука Савета по приговору је коначна.  
На основу коначне одлуке којом се поништава диплома или уверење о стеченом 

академском називу мастер криминалиста, ректор Универзитета оглашава ништавом 
оспорену јавну исправу у „Службеном гласнику Р Србије“, након чега лицу чија је 
диплома или уверење оглашено ништавим престају права и обавезе проистекле по 
основу стицања дипломе, односно уверења које је поништено. 
 

б) Специјалистички рад 
 

Члан 34. 
 

Специјалистичке академске студије завршавају се испуњавањем студијских 
обавеза и полагањем свих предвиђених испита, израдом специјалистичког рада и 
његовом јавном одбраном. 

Специјалистички рад представља резултат стручног и научног рада студента из 
области одговарајуће науке зависно од одобрене теме, којим се систематизују 
постојећа и даје допринос новим сазнањима. 

 
Члан 35. 

 
Одредбе чланова 22-29. и од 31-33. овог правилника које се односе на мастер 

рад, сходно се примењују на специјалистички рад. 
 

Члан 36. 
 
Одбрана специјалистичког рада је јавна, а оглашава се на огласној табли  или 

интернет страници Универзитета, најкасније три дана пре дана када је заказана. 
Одбраном специјалистичког рада студент стиче стручни назив специјалиста са 

назнаком звања из одговарајуће области. 
 

Члан 37. 
 

 Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 
 



    
       Р е п у б л и к а  С р б и ј а                                                         
КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА  
                АКАДЕМИЈА 
               број  
                                         године 
                 Б е о г р а д  

 

 

 

У складу са чланом 24. став  1. Правилника о студијама другог степена 
Криминалистичко-полицијског универзитета дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

  

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам сагласан 
да, у случају да прекршим одредбе Етичког кодекса о академској честитости студената, 
прихватам санкцију удаљења са __________________________студија Универзитета. 

 

                                                                                         ДАВАЛАЦ   ИЗЈАВЕ 

                                                                 ____________________ 

 

 

 

 

 

 


