
ЗАЈЕДНО ГРАДИМО  
БЕЗБЕДНУ БУДУЋНОСТ!

О условима уписа информишите се на
w w w. k p u. e d u. r s

Београд, Цара Душана 196 (Земун)
Телефони: 011 31 07 129; 31 07 218

Факс: 011 31 62 150  
stud.sluzba@kpu.edu.rs

Акредитована 
високошколска  

установа

ДЕПАРТМАН

КРИМИНАЛИСТИКЕ
ШКОЛОВАЊЕ БУДУЋИХ СЛУЖБЕНИКА  
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

ОПШТИ УСЛОВИ УПИСА  
НА СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

Након отварања конкурса за упис нове генерације 
студената почетком године следе пријава кандидата 
и пријемни испит, док се коначна ранг-листа очекује 
средином текуће године.

Право уписа на студије првог степена имају државља-
ни Републике Србије који су: 

•   завршили средњу школу у четворогодишњем тра-
јању и који имају пријављено пребивалиште на те-
риторији Републике Србије у тренутку пријаве на 
конкурс; 

•   испунили законом утврђене безбедносне услове за 
пријем у радни однос у Министарство унутрашњих 
послова (МУП) Републике Србије; 

•   испунили посебне услове у погледу здравственог 
стања, морфолошког статуса* и психолошких спо-
собности, које утврђује лекарска комисија Завода за 
здравствену заштиту радника МУП-а у Београду;  

•   положили тест провере склоности и способности.

*   Услови морфолошког статуса 
•   За кандидате мушког пола: телесна висина најмање 1,70 m и 

те лесна тежина у толеранцији до 10 kg више, односно до 10 kg 
мање у односу на телесну висину умањену за 100. 

•   За кандидате женског пола: телесна висина најмање 1,63 m и 
те лесна тежина у толеранцији до 3 kg више, односно до 12 kg 
мање у односу на телесну висину умањену за 100. 

Тест провере склоности и способности састоји се 
из три дела: 
•   процена одређених базично-моторичких способно-

сти (минимално 8 односно максимално 20 бодова), 
•   тест опште информисаности (максимално 20 бо-

дова) и
•   провера знања из српског језика и књижевно-

сти (максимално 20 бодова).

У табели су дате просечне вредности да би се за-
довољили минимални критеријуми (8 бодова) на 
тесту процене базично-моторичких способности, 
пошто je тест елиминациони. 

ТЕСТ ПРОВЕРЕ БАЗИЧНО-МОТОРИЧКИХ 
СПОСОБНОСТИ

Тест Кандидати   
мушког пола

Кандидати   
женског пола

Сила опружача леђно-
слабинске мускулатуре 134,0 N /

Сила мишића прегибача 
прстију шаке / 31,5 N

Број склекова урађених  
за 10 секунди 9 7

Број подизања трупа  
за 30 секунди 21 21

Скок удаљ из места 205 cm 170 cm

Скок увис (Абалаков тест) 40 cm 28 cm

Тест грчења и пружања максимум
4 грешкe

максимум 
4 грешкe

Куперов тест  
(трчање 12 минута) 2.300 m 2.150 m

КАРИЈЕРА
ПОСАО

ЗНАЊЕ



Интернет кафе, Студентски клуб, читаоница,  
ресторан, кантина и одлично опремљена  

теретана у Студентском дому свакодневно  
су на располагању студентима.

Специјализована и модерно опремљена библиотека 
с више од 30.000 доступних књига и часописа.

Посебни облици наставе  
(обуке и праксе)

•   Почетна обука односно прилагођавање специ-
фичном режиму студирања.

•   Стројева обука односно упознавање с правилима 
понашања и субординацијским односима на којима 
се темељи организација МУП-а Републике Србије.

•   Обука у руковању службеним наоружањем.

•   Стрељана и симулатор гађања − електронска на-
права која симулира гађање до 1.000 m.

•   Теренска обука у наставном центру „Митрово 
поље” на Гочу (тактично поступање и гађања из пи-
штоља, аутомата, аутоматске и снајперске пушке).

•   Теренска обука у зимским условима на полиго-
нима скијалишта „Копаоник”.

•   Праксе у полицијским управама МУП-а Републике 
Србије и у полицијским станицама према месту пре-
бивалишта.

Будући криминалисти стичу статус полицијског слу-
жбеника у МУП-у Републике Србије. Могућност запо-
слења и у осталим државним органима и организа-
цијама и у недржавним субјектима на пословима у 
области криминалистике (решавање кривичних дела 
и кажњавање преступника • увиђај на лицу места и 
интервјуисање криминалаца, жртава и сведока • про-
учавање узрока кривичних дела и израда политика 
које ће допринети смањењу криминала у одређеном 
подручју • прикупљање статистике криминала на 
основу демографије и локација).

Многобројне спортске секције: џудо, карате, стреља-
штво, стони тенис, мали фудбал, кошарка, оријенти-
ринг, шах. Такмичења у лиги и у купу Универзитет-
ског спортског савеза студената Београда и гранских 
спортских савеза.

На специјалном физичком образовању студенти уче 
технике борилачких вештина.

 

 

СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 
Четворогодишњи студијски програм Основних ака-
демских студија кри миналистике у оквиру три избор-
не групе: криминалистичка, поли цијска и безбедно-
сна група (240 ЕСПБ) ▶ дипло мирани криминалиста

Трогодишњи студијски програм Основних струковних 
студија кри миналистике у оквиру две изборне групе: 
криминалистичко-форен зичка и полицијско-безбед-
носна група (180 ЕСПБ) ▶ струковни криминалиста

Буџетским студентима обезбеђени су смештај  
и исхрана у студентском комплексу у Земуну,  

униформе и уџбеничка литература у издању КПУ.

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА
Jедногодишњи студијски програм Мастер академ-
ских студија криминалистике (60 ЕСПБ) ▶ мастер 
криминалиста

Jедногодишњи студијски програм Специјалистич-
ких академских студија криминалистике (60 ЕСПБ)  
▶ специјалиста криминалиста

С м е р о в и
•   Криминалистичко супротстављање савременим 

облицима криминала
•   Безбедносна заштита лица и имовине
•   Извршно управљање у систему државне управе

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ 
КРИМИНАЛИСТИКА И ПРАВО
Трогодишњи студијски програм докторских академ-
ских студија Криминалистика и право (180 ЕСПБ)  
▶ доктор наука – криминалистика

УЗБУДЉИВА КАРИЈЕРА  
И СИГУРАН ПОСАО!

ПРЕД ЗЛОЧИНОМ  
НЕМА НЕУТРАЛНОСТИ!

Криминалистичка секција


