
Na temelju članka 26. Statuta Visoke policijske škole u Zagrebu, Stručno vijeće Visoke 
policijske škole u Zagrebu na sjednici održanoj 26. veljače 2014. donosi   
 
 
 
 

PRAVILNIK 
o sadržaju i načinu vođenja osobnih evidencija studenta 

 
 
 

1. Opće odredbe 
 

Članak 1. 
 
 

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj i način vođenja osobnih evidencija studenata 
Visoke policijske škole u Zagrebu (u daljnjem tekstu VPŠ). 

 
Članak 2. 

 
(1) Osobna evidencija studenata VPŠ-a skup je podataka o studentima.  
(2) Dekan VPŠ-a imenuje osobe ovlaštene za čuvanje i raspolaganje podacima iz osobne 
evidencije studenata i osobe koje imaju pravo uvida u osobnu evidenciju studenata. 

  
 

2. Sadržaj osobne evidencije studenta 
 

Članak 3. 
 

(1) U osobnu evidenciju studenta upisanih na preddiplomski stručni studij odlaže se:  
 
- prijava na natječaj za upis, 
- svjedodžbe svih razreda srednje škole ili potvrda o položenim ispitima državne mature te  
svjedodžba o maturi ili svjedodžba o završnom radu ili svjedodžba o državnoj maturi, ovisno 
o vremenu i vrsti završene srednje škole,  
- rodni list,  
- matični list,  
- upisni list,  
- kopije rješenja ili odluka koje se studentu izdaju tijekom studija,  
- ostali dokumenti vezani uz status studenta 
 
(2) U osobnu evidenciju studenta upisanih na specijalistički diplomski stručni studij odlaže se:  
-  dokaz o završenom preddiplomskom stručnom studiju i stečenom stručnom nazivu 
prvostupnika 
- prijava  na natječaj za upis, 
- dopunska isprava o studiju ili prijepis ocjena postignutih tijekom preddiplomskog studija,   
-  rodni list,  
-  matični list,  
-  upisni list,  



-  kopije rješenja ili odluka koje se studentu izdaju tijekom studija,  
-  ostali dokumenti vezani uz status studenta 
 
(3) U osobnu evidenciju studenta koji su završili preddiplomski stručni studij, odnosno 
specijalistički diplomski stručni studij, odlaže se preslika Uvjerenja o završetku studija.  
 

 
3. Način vođenja osobne evidencije studenta 

 
Članak 4. 

 
 (1) Osobna evidencija  studenta vodi se u studentskoj službi VPŠ-a. 
 (2) Osobna evidencija studenta sadrži izvornike isprava.  
  

4. Upis, promjene i brisanje podataka 
 

Članak 5. 
 

(1)  Upis, promjene i brisanje podataka u osobnoj evidenciji studenta obavlja se na temelju 
odgovarajućih isprava koje se ulažu u osobnu evidenciju studenta.  

 
 

(1) Čuvanje osobnih evidencija studenata 
 

Članak 6. 

(1) Kada student završi studij, ispiše se ili je ispisan sa VPŠ-a,  osobna evidencija studenta 
odlaže se u arhivu. 

(2) Podaci iz osobne evidencije studenta čuvaju se trajno. 

Članak 7. 

(1) Podaci iz osobne evidencije studenta zaštićeni su sukladno Zakonu o zaštiti osobnih 
podataka. Za provedbu Zakona odgovoran je tajnik VPŠ-a.  

(2) Podaci iz osobne evidencije studenata mogu se dati na uvid osobama koje za to dokažu 
pravni interes. Roditelji  ili skrbnici studenta nemaju pravo uvida u osobnu evidenciju 
studenata. 

(3) Zahtjev za uvid u osobnu evidenciju studenta podnosi se u pisanom obliku. O 
pravovaljanosti zahtijeva i omogućavanju uvida u osobnu evidenciju studenta odlučuje 
dekan.  

(4) Student ima pravo posuditi originale dokumenata uz prethodno popunjen Zahtjev za 
posudbu dokumenata koji je sastavni dio ovog Pravilnika (prilog 1.).  

Članak 8. 

(1) Dekan VPŠ-a odgovoran je za osiguranje kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta 
za ažurno unošenje, korištenje, obradu i čuvanje podataka iz osobne evidencije studenta. 

 



 

(2) Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 9. 

(1) Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Stručno vijeće VPŠ-a. 

 

Članak 10. 

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

Broj: 511-01-121-14-677 

U Zagrebu, 26. veljače 2014. 

   

 

            DEKAN 

                            doc. dr. sc. Joško Vukosav  

 


