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PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ  

KRIMINALISTIKA AK. GOD. 2020./2021. 

Trajanje - tri (3) godine - 180 ECTS bodova  

Stečeni naziv - stručni/a prvostupnik/ca (baccalaureus/baccalaurea) kriminalistike  

redovni studij - broj mjesta za upis: 30 

UVJETI UPISA  

Putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi 

pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi 

www.postani-student.hr za upis u program stručnog studija Kriminalistika mogu se javiti 

kandidati/tkinje koji ispunjavaju sljedeće uvjete:  

a) završena gimnazija ili druga srednja škola u četverogodišnjem trajanju, 

b) položena državna matura. 

Broj mjesta za upis: 30  

Prijava za dodatne provjere posebnih sposobnosti  

Osim prijave za upis na studij koju pristupnici izravno unose u NISpVU, pristupnici su također 

dužni predati:  

• prijavu za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti  i 

• uplatnicu za troškove dodatne provjere posebnih sposobnosti (uplata u iznosu od 200.00 

kn vrši se na žiro račun HR1210010051863000160, poziv na broj HR63 7005- 713-

22330, svrha: troškovi dodatne provjere posebnih sposobnosti na Visokoj policijskoj 

školi). 
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Prijava za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti s navedenom dokumentacijom predaje se 

putem e-maila slanjem na adresu referada@fkz.hr, osobno u Studentsku službu Visoke 

policijske škole u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 1 od 15. do 29. 06. 2020. godine, u vremenu 

od 8 do 13 sati ili se u istom roku šalju poštom preporučeno na gornju adresu.  

Obrasci za prijavu za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti dostupni su na internetskoj 

stranici Visoke policijske škole (https://policijska-akademija.gov.hr/visoka-policijska-

skola/natjecaji-1170/1170) 

Dodatna provjera posebnih sposobnosti  provodit će se u periodu od 7.  do  8. 7. 2020. godine 

po rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Visoke policijske škole 3. 7. 2020. godine. 

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se na način, te sukladno kriterijima za 

provjeru navedenim u prilozima br. 1. i prilog br. 2. (https://policijska-

akademija.gov.hr/visoka-policijska-skola/natjecaji-1170/1170)  

Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati!  

Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni 

kandidati/tkinje na temelju sljedećih kategorija:  

a) na temelju općeg uspjeha u srednjoj školi (prosječna ocjena svih predmeta) – 500 bodova 

b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi (obavezni dio) 

- matematika     -   niža razina – 100 bodova  

- hrvatski jezik   -   viša razina - 200 bodova  

- strani jezik      -   viša razina  - 200 bodova  

U izbornom postupku vrednuju se i posebna znanja, vještine i aktivnosti tijekom srednje škole.  

Vrednovanje iz st. 1. obuhvaća:  

 osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u Republici Hrvatskoj tijekom 

srednje škole iz Matematike, Hrvatskog jezika i Stranog jezika (1. mjesto - 50 bodova, 2. 

mjesto - 40 bodova, 3. mjesto - 30 bodova)  

 sportski uspjesi - sportaš I. ili II. kategorije prema potvrdi Hrvatskog olimpijskog odbora 

30 bodova.  
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Kandidati/tkinje će biti podvrgnuti i dodatnoj provjeri posebnih sposobnosti koja obuhvaća 

provjeru psihičke (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti. 

Kandidati/kandidatkinje koji ne zadovolje na  provjeri psihičke i tjelesne motoričke 

sposobnosti neće moći sudjelovati u daljnjem izbornom postupku.  

Lista uspješnosti kandidata/tkinja bit će objavljena putem Nacionalnog informacijskog sustava 

prijava na visoka učilišta (NISpVU), na oglasnoj ploči Visoke policijske škole u Zagrebu te 

web-stranici Visoke policijske škole, dana 28. 7. 2020. godine. 

 

UPISI  

a) upis u prvu godinu studija obavit će se u razdoblju od 29. do 31. 7. 2020. godine od 8,00 

do 14,00 sati, 

b) kandidati/tkinje koji su ostvarili pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, gube 

pravo na upis. 

Prilikom upisa kandidati/tkinje prilažu : 

a) dvije fotografije  dim. 4x6 cm 

b) originalne dokumente (svjedodžbe svih četiriju razreda srednje škole, svjedodžbu o 

završnom ispitu –maturi, svjedodžbu o položenoj državnoj maturi i rodni list) 

c) indeks  (kupuje se u skriptarnici Policijske akademije - 130,00 kuna) 

 

d) UPLATNICA na 200 kuna- svrha TROŠKOVI UPISA  

 Primatelj  DRŽAVNA RIZNICA  

 IBAN HR1210010051863000160    

 poziv na broj  HR63  7005-713-22330 

 

a) UPLATNICA na 50 kuna- svrha TROŠKOVI IZRADE STUDENTSKE ISKAZNICE 

IBAN: HR1210010051863000160 

MODEL: HR 33 

POZIV NA BROJ:  323914-5531317-43333 

 

OBAVIJESTI  

Svi detaljniji podaci i obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj (01) 2426-333, radnim danom 

od 10,00 do 14,00 sati i na web stranici Visoke policijske škole. 


