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Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин 
Велики“ је прва приватна високошколска установа са седиштем 
у Нишу.

Одлуку о оснивању Више школе за менаџмент у саобраћају и 
царини у Нишу, 2005. године донео је Управни одбор 
Удружења за унапређење саобраћаја Србије. У складу са 
реформама високог образовања Министарства просвете, 
Виша школа за менаџмент у саобраћају и царини прераста у 
Високу  школу  струковних  студија  за  менаџмент  у 
саобраћају.

Након десетогодишњег искуства у извођењу основних 
струковних студија и специјалистичких струковних студија, 
Висока школа Одлуку о трансформацији и  је донела 
прерастању у Факултет за право, безбедност и менаџмент 
„Константин Велики“ - Ниш АКРЕДИТОВАН који је од стране 
Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике 
Србије одлуком број 612-00-02287/2013-04. Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја издало је Дозволу за 
рад број 612-00-00456/2015-06 од 27.05.2016. год., као и .

Решење о допуни дозволе за рад број 612-00-02504/2016-06 
од 30.09.2016. год.. .

Факултет за право, безбедност и менаџмент „Константин 
Велики“ - Ниш, омогућава студентима стицање савремених 
знања и вештина из области права и менаџмента, у складу са 
тенденцијама тржишта и окружења. Истраживања показују да 
нашој земљи недостајете ви, будући дипломирани правници или 
мастер правници, односно дипломирани менаџери или мастер 
менаџери.

ÜПРАВО - основне академске студије у четворогодишњем 
трајању (240 ЕСПБ),

ÜМЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ - основне академске студије 
у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ),

ÜМЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ - основне академске студије у 
четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ),

ÜМЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО - мастер академске 
студије у једногодишњем трајању (60 ЕСПБ),

ÜМЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ - мастер академске студије 
у једногодишњем трајању (60 ЕСПБ),

ÜМЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ - мастер академске студије у 
једногодишњем трајању (60 ЕСПБ).

ПУТ У СИГУРНУ БУДУЋНОСТ

ДОБРОДОШЛИ У ВАШ НОВИ АКАДЕМСКИ ДОМ,
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ
„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗУЈЕ И ИЗВОДИ СЛЕДЕЋЕ 
СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ:

018 423 82 88, 018 42 06 100



Наставни план Факултета креиран је по узору на сродне 
студијске програме а познатих светских универзитета, 
настава се одвија у складу са принципима Болоњске 
декларације. 

Настава се одвија у малим групама, коришћењем савремених 
наставних метода и техника у савремено опремљеним 
учионицама. Кроз активности на часовима, као и 
оцењивањем рада током школовања, менторским и туторским 
радом студенти су у прилици да искажу своју индивидуалност и 
прихвате предности тимског рада.

Стручна пракса је обавезна и предвиђена наставним планом, 
ради стицања неопходног искуства за будући рад и успешну 
каријеру.

Факултет ће на прву годину основних академских студија 
првог степена уписати кандидате који су завршили средњу 
школу у четворогодишњем трајању. Кандидати полажу 
пријемни испит.

ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА УПИС
Ü Сведочанства из средње школе,
Ü Диплома о завршеном средњошколском образовању,
Ü Извод из матичне књиге рођених,
Ü Копија личне карте,
Ü Три фотографије.

На студијске програме основних академских студија може се 
уписати студент који је стекао одређени број ЕСПБ бодова на 
другој високошколској установи, у оквиру истих или сродних 
области студија. 

УСЛОВИ УПИСА НА 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

На мастер академске студије Факултета може се уписати лице 
које има стечено високо образовање на основним 
академским студијама одговарајућих струка у обиму најмање 
240 ЕСПБ бодова. Кандидати који на основним академским 
студијама имају просек мањи од 8 полажу квалификациони 
(пријемни) тест, релевантан за студијски програм за који 
конкуришу.
Кандидати који су завршили студије из других области полажу и 
допунске испите.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ 
„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“

011 354 88 94, 011 409 02 16

УСЛОВИ УПИСА НА 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 



Ü Трајање: 4 године (осам семестара)
Ü Обим: 240 ЕСПБ
Ü Стручни назив: Дипломирани правник
Ü Предмети су једносеместрални
Ü На I, II, III и IV години  заступљени су изборни предмети
Ü На IV години студија заступљена је стручна пракса
Ü Након положених свих испита студент брани Завршни рад
Ü Студијским програмом студенти усвајају теоријска и 

практична знања из области права и овладавају 
специфичним теоријским знањима и практичним 
вештинама, потребним за обављање правне професије.

Ü Трајање: 4 године (осам семестара)
Ü Обим: 240 ЕСПБ
Ü Стручни назив: Дипломирани менаџер (из области безбедности)
Ü Предмети су једносеместрални
Ü На I, II, III и IV години  заступљени су изборни предмети
Ü На IV години студија заступљена је стручна пракса
Ü Након положених свих испита студент брани Завршни рад
Ü Студијским програмом студенти усвајају теоријска и 

практична знања из области безбедносног менаџмента која 
су заснована на менаџментским, безбедносним, 
социолошким, правним и економским научним основама и 
практично примењеним методама.

Ü Трајање: 4 године (осам семестара)
Ü Обим: 240 ЕСПБ
Ü Стручни назив: Дипломирани менаџер (из области саобраћаја)
Ü Предмети су једносеместрални
Ü На I, II, III и IV години  заступљени су изборни предмети
Ü На IV години студија заступљена је стручна пракса
Ü Након положених свих испита студент брани Завршни рад
Ü Студијским програмом студенти усвајају теоријска и 

практична знања из области менаџмента која омогућавају 
примену савременијих метода менаџмента у различитим 
областима пословања организација и установа. 

062 300 018, 063 1111 221

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗУЈЕ АКАДЕМСКЕ 
СТУДИЈЕ У ОКВИРУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА:

ПРАВО                  
основне академске студије - I степен

МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ                  
основне академске студије - I степен

МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ                

основне академске студије - I степен



018 42 38 288, 011 354 88 94

ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗУЈЕ МАСТЕР 
СТУДИЈЕ У ОКВИРУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА:

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВНО ПРАВО                  
мастер академске студије - II степен

МЕНАЏМЕНТ У БЕЗБЕДНОСТИ                 

мастер академске студије - II степен

Ü Трајање: 1 година (два семестра)
Ü Обим: 60 ЕСПБ
Ü Стручни назив: Мастер менаџер
Ü Предмети су једносеместрални
Ü Заступљени су изборни предмети и стручна пракса
Ü Студент брани  завршни рад
Ü Овим студијским програмом стичу се нова знања, 

специфичне менаџерске компетенције и вештине у области 
безбедносне делатности и усвајају практична знања из 
управљања системима безбедности и безбедносним 
ризицима, односно стичу се знања,  вештине и методе и 
њихова примена у даљим научним истраживањима. 

Ü Трајање: 1 годинa (два семестра)
Ü Обим: 60 ЕСПБ
Ü Стручни назив: Мастер менаџер
Ü Предмети су једносеместрални
Ü Заступљени су изборни предмети и стручна пракса
Ü Студент брани завршни рад
Ü Студијски програм омогућава студентима проширивање и 

обогаћивање претходно стеченог знања и вештина из 
области менаџмента и саобраћаја ради бржег и 
ефикаснијег обављања сложених менаџерских послова и 
решавања конкретних проблема и задатака у привреди.

МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ                 

мастер академске студије - II степен

Ü Трајање: 1 година (два семестра)
Ü Обим: 60 ЕСПБ
Ü Стручни назив: Мастер правник
Ü Предмети су једносеместрални
Ü Заступљени су изборни предмети и стручна пракса
Ü Студент брани  завршни рад
Ü Студијски програм омогућава студентима проширивање и 

унапређивање претходно стечених знања и вештина које 
омогућавају решавање проблема и доношење ефикасних 
одлука у широком спектру привредно-правних односа на 
међународном тржишту.



ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ 
„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ - НИШ, АКРЕДИТОВАН JE 

2014. ГОД. ОД СТРАНЕ КОМИСИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 
И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ОДЛУКОМ БРОЈ 
612-00-02287/2013-04
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, 
БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ

„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ - НИШ

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“

  

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИЈЕ:

СЕДИШТЕ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Адреса:  Зетска 2-4, 18000 Ниш
Телефон: 018 42 38 288, 018 42 06 100,                  

062 300 018
Е-mail: studentskasluzba@konstantinveliki.edu.rs

ВИСОКОШКОЛСКА ЈЕДИНИЦА - БЕОГРАД
Адреса:  Висока 29а, 11030 Београд
Телефон: 011 354 88 94, 011 409 02 16,                 

063 1111 221, 062 300 012,                
011 355 16 63

Е-mail: studentskasluzba.bg@konstantinveliki.edu.rs

КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АКРЕДИТОВАЛА ЈЕ СВЕ СТУДИЈСКЕ

ПРОГРАМЕ ФАКУЛТЕТА ЗА ПРАВО, БЕЗБЕДНОСТ И 
МЕНАЏМЕНТ „КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ - НИШ. 

www.konstantinveliki.edu.rs
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