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Ravnateljstvo policije 
Policijska akademija 

Visoka policijska škola 
Avenija Gojka Šuška 1 

Tel.: 2426 312 
URL.: https://policijska-akademija.gov.hr/visoka-policijska-skola/43 

E-mail:vps@fkz.hr 
 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 
REPUBLIKE HRVATSKE 

VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA 
RASPISUJE 

 
NATJEČAJ 

 
ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG 

STRUČNOG STUDIJA 
KRIMINALISTIKA  

U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 
 

 
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ KRIMINALISTIKA 
 
Trajanje - dvije (2) godine - 120 ECTS bodova  
Stečeni naziv – stručni specijalista/specijalistica kriminalistike (struč. spec. crim)  

         - izvanredni studij – ukupan broj mjesta za upis: 40 
 
 
 
 
UVJETI UPISA 
  
I. Uvjet za upis je završen stručni studij Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi uz stečeno 
zvanje prvostupnika kriminalistike. 
 

Na natječaj za upis mogu se javiti zaposlenici/ce Ministarstva unutarnjih poslova koji 
ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 
a)    završen stručni studij Kriminalistika u trajanju od 3 godine i ostvarenih 180 ECTS 

bodova, 
b)    završen stručni studij Kriminalistika u trajanju kraćem od 3 godine (Kandidati upisuju 

nultu akademsku godinu tijekom koje su dužni položiti razlikovne ispite s 
preddiplomske razine određene od strane  Povjerenstva za određivanje razlikovnih 
ispita). 

 
1. PU zagrebačka - broj mjesta za upis: 4 
2. PU splitsko-dalmatinska - broj mjesta za upis: 3 
3. PU primorsko-goranska - broj mjesta za upis: 1 
4. PU osječko-baranjska - broj mjesta za upis: 2 
5. PU istarska - broj mjesta za upis: 2 
6. PU dubrovačko-neretvanska - broj mjesta za upis: 2 
7. PU karlovačka - broj mjesta za upis: 0 
8. PU sisačko-moslavačka - broj mjesta za upis: 1 
9. PU šibensko-kninska - broj mjesta za upis: 1 
10. PU vukovarsko-srijemska - broj mjesta za upis: 1 
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11. PU zadarska - broj mjesta za upis: 2 
12. PU bjelovarsko-bilogorska - broj mjesta za upis: 0 
13. PU brodsko-posavska - broj mjesta za upis: 1 
14. PU koprivničko-križevačka - broj mjesta za upis: 0 
15. PU krapinsko-zagorska - broj mjesta za upis:0 
16. PU ličko-senjska - broj mjesta za upis: 1 
17. PU međimurska - broj mjesta za upis:  1  
18. PU požeško-slavonska - broj mjesta za upis: 0 
19. PU varaždinska - broj mjesta za upis: 1 
20. PU virovitičko-podravska - broj mjesta za upis: 0 
21. MUP RH u sjedištu - broj mjesta za upis: 0 
22. Ravnateljstvo policije:  

- Ured glavnog ravnatelja policije - broj mjesta za upis: 0 
- Uprava policije- broj mjesta za upis: 2 
- Uprava kriminalističke policije- broj mjesta za upis: 4 
- Uprava za granicu - broj mjesta za upis: 0 
- Uprava za posebne poslove sigurnosti- broj mjesta za upis: 0 
- Operativno-komunikacijski centar policije- broj mjesta za upis:1 
- Policijska akademija- broj mjesta za upis: 0 
- Zapovjedništvo specijalne policije- broj mjesta za upis: 0 

 
Broj mjesta za upis : 30 

 
II. Uvjet za upis je završen stručni studij Kriminalistika na Visokoj policijskoj školi uz 

stečeno zvanje prvostupnika kriminalistike. 
 

Na natječaj za upis mogu se javiti kandidati koji nisu zaposlenici/ce Ministarstva unutarnjih 
poslova a ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 
a) završen stručni studij Kriminalistika u trajanju od 3 godine i ostvarenih 180 ECTS bodova, 
b) završen stručni studij Kriminalistika u trajanju kraćem od 3 godine (Kandidati upisuju nultu 

akademsku godinu tijekom koje su dužni položiti razlikovne ispite s preddiplomske razine određene 
od strane  Povjerenstva za određivanje razlikovnih ispita), 

c) jedinstvena suglasnost nadležnog rukovoditelja za upis na studij ukoliko zaposlenik/ca ostvari 
potreban broj bodova u razredbenom postupku (zaposlenici drugih tijela državne uprave). 

 
 

 
Broj mjesta za upis : 10 

 
 
 
UZ PRIJAVU ZA UPIS KANDIDATI PRILAŽU: 
 
a) dokaz o završenom stručnom studiju Kriminalistika (preslika), 
b) rodni list (preslika), 
c) prijepis ocjena postignutih tijekom stručnog studija Kriminalistika, 
d) preslike zadnje tri godišnje ocjene ( zaposlenici/ce Ministarstva unutarnjih 

poslova koji su ocijenjeni ), 
e) jedinstvena suglasnost nadležnog rukovoditelja za upis na studij ukoliko zaposlenik/ca ostvari 

potreban broj bodova u razredbenom postupku (zaposlenici drugih tijela državne uprave). 
 
  

 
PRIJAVE ZA UPIS 
 

Kandidati/tkinje mogu se kandidirati  isključivo za ustrojstvenu jedinicu (PU, MUP RH u 

sjedištu) u kojoj su zaposleni u trenutku prijave. 



 
Prijave se zaprimaju u Visokoj policijskoj školi od 23. kolovoza do 03. rujna 2021. 
 
Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati! 
 
 
IZBOR KANDIDATA : 
 
Izbor kandidata obavit će se temeljem: 
 

a) vrednovanja postignutog uspjeha ostvarenog tijekom stručnog studija Kriminalistika, 
b) priloženih godišnjih ocjena na način da se za svaka godišnja ocjena pomnoži sa koeficijentom 

10 (max. 150 bodova za tri godišnje ocjene). Kandidatima koji su posljednje tri godine studirali 
na redovnom studiju umjesto godišnjih ocjena vrednovati će se postignuti uspjeh tijekom 
školovanja za svaku godinu studija ( zaposlenici/ce Ministarstva unutarnjih 
poslova). 

 
 
Liste uspješnosti kandidata/tkinja po pojedinim ustrojstvenim jedinicama (PU, MUP RH u sjedištu)  

biti će objavljene dana 13. rujna 2021. do 14,00 sati na web stranici Visoke policijske škole te će 
istoga dana biti dostavljena Sektoru za upravljanje ljudskim potencijalima i nadležnim kadrovskim 
službama. 
 
  
NAPOMENA: Policijski službenici koji su stručni preddiplomski studij završili s prosjekom ocjena 
najmanje 4.00 te na taj način stekli pravo izravnog upisa na specijalistički diplomski stručni studij biti 
će rangirani na listi uspješnosti sukladno ustrojstvenoj jedinici u kojoj su zaposleni. 
 
 
 
 
UPISI 
 

a) upis u prvu godinu studija obavit će se u razdoblju od 14. do 16. rujna 2021. od 8.00 do 
14.00 sati, 

b) pristupnici/e 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 (svjedodžba, diploma ili uvjerenje 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 

e) UPLATNICA na 50 kuna- svrha TROŠKOVI IZRADE SUDENTSKE ISKAZNICE 
IBAN: HR1210010051863000160 
MODEL: HR 33 
POZIV NA BROJ:  323914-5531317-43333 
 

 

Troškove školarine potrebno je podmiriti do početka I. semestra  
(Uplatnica o uplaćenoj školarini ili Ugovor o školovanju) 
 
 



 
OBAVIJESTI 

Sve detaljne podatke i obavijesti o stručnom studiju, prijavama i upisu pristupnici mogu dobiti 
telefonom na broj 01/2426331 (spec. 26 331), radnim danom od 10.00 do 14.00 sati. 


