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ПОЛИЦИЈСКО ШКОЛСТВO  
У СРБИЈИ
Током читавог XIX и почетком XX века полицијска служба се у 
Србији ослањала на учење кроз праксу. Школовање полицијског 
кадра било је спорадично и споро се развијало. 

Година 1921. може се сматрати прекретном када је реч о поли-
цијском образовању у Србији. Наиме, 8. фебруара те године, Уред-
бом Министарства унутрашњих дела основана је прва државна 
полицијска школа која се може означити полазном тачком српског 
високошколског полицијског образовања. Иницијатор оснивања 
те прве високошколске полицијске установе, а уједно и њен први 
директор, био је Родолф Арчибалд Рајс, већ тада знаменити кри-
миналиста светскога гласа, који је на позив српске владе, на изма-
ку 1914. године, дошао да истражује злочине аустроугарске војске 
у Србији. У свом рукопису из 1914. године, насловљеном Прилог 
за реорганизацију полиције, а објављеном 1920. године, Рајс истиче 
да неопходну претпоставку модернизовања полиције представља 
оснивање нижих и виших полицијских школа јер, како је он то 
бележио, „Полиција може да спречи многе злочине и преступе, 
под условом да она буде професионална полиција и да буде свесна 
своје праве улоге”.

Према писању уредништва часописа Полиција из 1921. године, шко-
лу је свечано отворио тадашњи министар унутрашњих дела Ми-
лорад Драшковић, који је „одао пошту науци и стручној спреми” и 
позвао ученике да своје стручно знање богате и усавршавају „на те-
мељу савесности и исправности у раду”, указујући на „благовољење 
које ће Министарство показивати школи и свима онима ученици-
ма школе који добар успех у њој покажу”. На отварању школе уче-
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ницима се обратио и Рајс, који је говорио о неопходности и значају 
професионалног образовања полиције: „У врло честим случајеви-
ма, у рукама полицајаца се налази част, па чак и живот онога, над 
којим води истрагу... Полиција је сарадница правде; а има ли чега 
лепшег и вишег но што је правда!.. Припремајте се за струку која 
је, ако се поштено врши, најлепша које има”. У том првом обраћању 
ученицима Рајс је изрекао и речи које најупечатљивије и најефект-
није одражавају срж полицијског позива: „Ви се у њој нећете обо-
гатити али ћете ипак зато имати то задовољство да сте радили за 
вашу земљу и да припадате елити ваше нације. Узмите за начело: 
рад и поштење.”

На иницијативу Добрице Матковића, помоћника министра 
унутрашњих послова Краљевине Југославије, 21. јануара 1931. го-
дине донета је Уредба о централној школи за полицијске извршне 
службенике. Та школа, са седиштем у Земуну, била је под непосред-
ном надлежношћу Министарства унутрашњих послова.

После Другог светског рата, с циљем оспособљавања руководе-
ћег кадра, већ 1947. године у Врбасу почела је да ради Школа за 
подофицире Народне милиције при Министарству унутрашњих 
послова. У том периоду су покренуте и Школа за градску Народну 
милицију у Панчеву и Школа за командире станица Народне ми-
лиције у Земуну. Одлуком Скупштине Социјалистичке Републике 
Србије, 1. септембра 1967. године почела је с радом Средња школа 
унутрашњих послова „Пане Ђукић” у Сремској Каменици, која је 
постала главни центар за оспособљавање и усавршавање кадра за 
потребе јавне безбедности.

Године 1972. донет је Закон о Вишој школи за унутрашње послове у 
Земуну. Школа је исте године почела с радом. Студије су трајале че-
тири семестра, односно, од 1977. године пет семестара, а студенти 
су дипломирањем стицали звање правника. Две деценије касније, 



ИНФОРМАТОР 8

30. јуна 1993. године, Законом о Полицијској академији основана 
је прва високошколска образовно-научна установа те струке у на-
шој земљи. Тако је идеја о оснивању високошколских институција, 
којима би се употпунио систем полицијског образовања, коначно 
остварена, а Виша школа унутрашњих послова и Полицијска ака-
демија су брзо сврстане у ред угледних европских и светских висо-
кошколских институција с много дужом традицијом.

У складу са савременим захтевима и потребама струке, одлу-
ком Владе Републике Србије, 7. јула 2006. године Виша школа 
унутрашњих послова и Полицијска академија интегрисане су у 
Криминалистичко-полицијску академију, као самосталну висо-
кошколску установу за остваривање академских и струковних сту-
дијских програма свих нивоа за потребе полицијског образовања, 
као и друге облике стручног образовања и усавршавања који су од 
значаја за криминалистичко-полицијске и безбедносне послове.

Влада Републике Србије је 7. марта 2014. године донела Одлуку о 
оснивању Криминалистичко-полицијског универзитета за оства-
ривање студијских програма за потребе полицијског образовања. 
Универзитет у свом саставу интегрише департмане који немају 
својства правног лица (Департман криминалистике, Департман 
информатике и рачунарства и Департман форензичког инжењер-
ства), као и научноистраживачки центар и стручне службе. 

Криминалистичко-полицијски универзитет је у претходном пе-
риоду акредитовао следеће студијске програме: 
• Основне академске студије криминалистике; 
• Форензичко инжењерство (основне академске студије);
• Информатика и рачунарство (основне академске студије); 
• Основне струковне студије криминалистике; 
• Мастер академске студије криминалистике; 
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• Форензичко инжењерство (мастер академске студије);
• Информатика и рачунарство (мастер академске студије); 
• Управљање безбедносним ризицима од природних катастрофа 

(мастер академске студије); 
• Национална безбедност (мастер академске студије);
• Специјалистичке академске студије криминалистике;
• Докторске академске студије Криминалистика и право; 
• Докторске академске студије Форензичко инжењерство и
• Докторске академске студије Информатика.
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УСЛОВИ ЗА УПИС  
НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Општи услови
Право учешћа на конкурсу имају држављани Републике Србије 
са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању, који 
имају пријављено пребивалиште на територији Републике Србије 
у тренутку пријављивања на конкурс.

Посебни услови
Поред општих услова, кандидати морају испуњавати и законом ут-
врђене безбедносне услове за пријем у радни однос у Министар-
ство унутрашњих послова, као и посебне услове у погледу здрав-
ственог стања, морфолошког статуса, психолошких способности и 
провере склоности и способности.

У погледу здравственог стања, морфолошког статуса 
и психолошких способности

Посебне услове у погледу здравственог стања, морфолошког ста-
туса и психолошких способности утврђује лекарска комисија За-
вода за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих 
послова у Београду, Дурмиторска број 9.

У погледу здравственог стања

Услови у погледу здравственог стања одређени су у складу са кри-
теријумима прописаним за заснивање радног односа у Министар-
ству унутрашњих послова Републике Србије. Када је реч о анома-
лијама, оштећењима на површини и испод коже (све тетоваже), 
лекари Завода за здравствену заштиту радника МУП-а, у току 
спровођења општег лекарског прегледа кандидата, само утврђују 
њихово постојање, док ће о евентуалној елиминацији кандидата из 
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тих разлога одлучивати надлежна Комисија за упис, која утврђује 
испуњеност свих прописаних услова за избор кандидата.

Посебни услови у погледу здравственог стања за упис на основне 
студије Криминалистичко-полицијског универзитета разликују се у 
зависности од студијског програма.Трошкови здравственог прегледа 
износе 7.000,00 динара и уплаћују се на рачун број: 840-348667-78; 
прималац: Завод за здравствену заштиту радника Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије, Београд; сврха уплате: 
лекарски преглед.

Ради утврђивања испуњености услова у погледу здравственог 
стања, кандидати су обавезни да се подвргну свим наведеним пре-
гледима (тестовима). Неприхватање било ког прегледа подразуме-
ва да је кандидат одустао од пријаве на конкурс.

Трошкове здравственог прегледа сносе кандидати.

Дан уочи прегледа кандидати треба да конзумирају лакшу храну 
до 18.00 часова, а да изоставе интензивнију физичку активност и 
унос алкохола. Ујутру, на дан прегледа, не треба да доручкују, нити 
да пију заслађене течности.

У погледу морфолошког статуса
Само за кандидате који конкуришу на студијске програме 
КРИМИНАЛИСТИКЕ.

Услови морфолошког статуса су следећи:
• 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.
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У погледу психолошких способности
Провера психолошких способности кандидата састоји се из тести-
рања верификованом батеријом тестова на компјутерима и интер-
вјуа са психолозима Завода за здравствену заштиту радника Ми-
нистарства унутрашњих послова Републике Србије.

На преглед обавезно понети личну карту или пасош и при меркe 
уплатницa за трошкове прегледа.

Кандидати су обавезни да након лекарског прегледа, провере мор-
фолошког статуса, психолошких способности и теста на употребу 
психоактивних супстанци Криминали стичко-полицијском уни-
верзитету доставе уверење о испуњености задатих услова, које 
издаје лекарска комисија Завода за здравствену заштиту радника 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије, одмах по-
сле добијања уверења, а најкасније у року од 24 часа.

ТЕСТ ПРОВЕРЕ СКЛОНОСТИ  
И СПОСОБНОСТИ
Кандидати који испуне услове у погледу здравственог стања, мор-
фолошког статуса и психолошких способности приступају тесту 
провере склоности и способности.
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1. Кандидата који конкуришу на студијске програме  
криминалистике полажу следеће тестове:

• тест одређених базично-моторичких способности (максимално 
20 бодова),
• тест опште информисаности (максимално 20 бодова) и
• тест из српског језика и књижевности (максимално 20 бодова).

Резултат на тесту одређених базично-моторичких 
способности мањи од 8 бодова је елиминациони.

Тест одређених базично-моторичких способности
У следећој табели су дате просечне вредности које се морају по-
стићи да би се задовољили минимални критеријуми процене 
одређених базично-моторичких способности.

Тест Особе мушког 
пола

Особе женског 
пола

Сила опружача леђно-слабинске 
мускулатуре 134,0 N /

Сила мишића прегибача прстију шаке / 31,5 N
Склекови урађени за 10 секунди 9 7
Подизање трупа за 30 секунди 21 21
Скок у даљ из места 205 cm 170 cm
Скок у вис (Абалаков тест) 40 cm 28 cm

Тест грчења и пружања највише  
4 грешке

највише 
4 грешке

Куперов тест (трчање 12 минута) 2300 m 2150 m

Кандидати на проверу базично-моторичких способности долазе у 
спортској опреми (шорц, мајица, патике, тренерка).
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Тест опште информисаности
Тест опште информисаности (опште културе) кандидата вреднује 
се од 0 до 20 бодова. Кандидати се тестирају уз помоћ информа-
тичке технологије, a тест садржи већи број питања из различитих 
области људског знања и интересовања. Тестирање опште инфор-
мисаности подразумева процену знања кандидата које није нужно 
стечено формалним образовањем, већ и кроз различите животне 
активности и интересовања – читање књига, посећивање музеја и 
уметничких галерија, упознавање културно-историјских знамени-
тости, праћење научно-популарних емисија и садржаја на интер-
нету и осталим медијима итд. Нетачни одговори се бодују негатив-
ним бодовима.

Тест знања из српског језика и књижевности
Тест знања из српског језика и књижевности вреднује се од 0 до 20 
бодова. Кандидати се тестирају уз помоћ информатичке техноло-
гије, коришћењем батерије тестова које је рецензирао Филолошки 
факултет Универзитета у Београду. Нетачни одговори се бодују не-
гативним бодовима.

За ово тестирање кандидати треба да обнове своје средњошкол-
ско знање користећи следећу литературу:

• Граматика српског језика, Живојин Станојчић и Љубомир По-
повић, 2000. и новија издања;

• Правопис српског језика, Митар Пешикан, Јован Јерковић и Мато 
Пижурица, Матица српска и Завод за уџбенике и наставна сред-
ства, Београд, 2010. и новија издања;

• читанке из српског језика и књижевности за сва четири разреда 
средње школе.
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2. Кандидати који конкуришу на студијски програм 
форензичко инже њер ство полажу следеће тестове:

• тест из математике (максимално 20 бодова),
• тест опште информисаности (максимално 20 бодова) и
• тест из хемије (максимално 20 бодова).

Резултат на тесту из математике 
мањи од 7 бодова је елиминациони.

Тест из математике
Тест из математике се вреднује од 0 до 20 бодова. Тестирање обух-
вата решавање задатака у писаној форми из области математике на 
нивоу програма средњошколског образовања. Задаци из математи-
ке за припрему кандидата за упис на Криминалистичко-полицијски 
универзитет налазе се на сајту Универзитета.

За ово тестирање кандидати треба да обнове своје средњо-
школско знање из математике користећи следећу литературу: 

• Математика 1: збирка решених задатака за I разред гимназија и 
техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, Круг, 
Београд; 
• Математика 2: збирка решених задатака за II разред гимна-
зија и техничких школа, Живорад Ивановић и Срђан Огњановић, 
Круг, Београд; 
• Математика 3: збирка решених задатака за III разред гимназија 
и техничких школа, Срђан Огњановић, Живорад Ивановић и Ла-
зар Милин, Круг, Београд; 
• Математика 4: збирка задатака и тестова за IV разред гимна-
зија и техничких школа, Срђан Огњановић и Живорад Ивановић, 
Круг, Београд. 
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Тест опште информисаности
Тест опште информисаности (опште културе) је исти као за сту-
дијске програме криминалистике.

Тест из хемије
Тест из хемије се вреднује од 0 до 20 бодова. Кандидати се тести-
рају уз помоћ информатичке технологије, коришћењем тестова 
који покривају област хемије на нивоу програма средњо школског 
образовања. Нетачни одговори се бодују негативним бодовима. 
Питања из хемије за припрему кандидата за упис на Криминалис-
тичко-полицијски универзитет налазе се на сајту Универзитета.

За ово тестирање кандидати треба да обнове своје средњо-
школско знање из хемије користећи следећу литературу:
• Општа хемија: за I разред средње школе: за гимназије општег и 
природно-математичког смера и четворогодишње стручне школе 
у подручјима рада: природно-математичко, пољопривреда (осим за 
образовни профил техничар пољопри вредне технике) и здравство, 
Милоје Ракочевић и Розалија Хорват, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд; 
• Неорганска хемија: за II разред средње школе: за гимназије општег и 
природно-математичког смера и четворогодишње стручне школе у 
подручју рада: природно-математичко подруч је, пољопривреда (осим 
за образовни профил техничар пољопривредне технике) и за здрав-
ство (за фармацеутске и лабораторијске техничаре за I разред), Ро-
залија Хорват, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; 
• Хемија: за III разред гимназије природно-математичког сме-
ра, медицинске, ветеринарске и школе за негу лепоте, Александра 
Стојиљковић, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд; 
• Хемија: за IV разред гимназије природно-математичког и 
општег смера, Јулијана Петровић и Смиљана Велимировић, Завод 
за уџбенике и наставна средства, Београд.



ИНФОРМАТОР 17

3.  Кандидати који конкуришу на студијски програм  
иформатика и рачунарство полажу следеће тестове:

• тест из математике (максимално 20 бодова),
• тест опште информисаности (максимално 20 бодова) и
• тест из информатике (максимално 20 бодова).

Резултат на тесту из математике 
мањи од 7 бодова је елиминациони.

Тест из математике

Тест из математике је исти као за студијски програм Форензичко 
инжењерство.

Тест опште информисаности

Тест опште информисаности (опште културе) је исти као за сту-
дијске програме криминалистике.

Тест из информатике

Тест из информатике се вреднује од 0 до 20 бодова. Тестирање се 
обавља коришћењем информатичке технологије, односно тестова 
који покривају област информатике на нивоу програма средњош-
колског образовања. Нетачни одговори се бодују негативним бо-
довима.

Питања из информатике за припрему кандидата за упис на Крими-
налистичко-полицијски универзитет налазе се на сајту Универзитета.
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За ово тестирање кандидати треба да обнове своје средњо школско 
знање из информатике користећи следећу литературу: 
• Рачунарство и информатика: за 1. разред гимназије и средњих струч-
них школа, Имамовић Мирсад, Завод за уџбенике, Београд, 2014.
• Рачунарство и информатика за 2. разред гимназије, Клем Нико-
ла, Завод за уџбенике, Београд, 2011.
• Рачунарство и информатика за 3. разред гимназије, Матковић 
Станка, Вуковић Душа, Ђуришић Мијодраг, Завод за уџбенике, Бе-
оград, 2019.
• Рачунарство и информатика за 4. разред гимназије, Вуковић 
Душа, Ђуришић Мијодраг, Матковић Станка, Завод за уџбенике, 
Београд, 2016.

РАНГИРАЊЕ КАНДИДАТА
Основ за утврђивање редоследа кандидата за упис су: 
• општи успех у току средњег образовања, који се изражава бо-
довима од 16 до 40 и утврђује следећом формулом: 8 x (просечна 
оцена из средње школе), с тим да се добијени резултат заокружује 
на две децимале, и

• успех на тесту склоности и способности, који се вреднује укуп-
ним бројем бодова од 0 до 60.
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Да би се кандидат рангирао потребно је да оствари најмање 51 
бод, док је резултат мањи од 51 бода елиминациони. Уколико 
два или више кандидата имају исти број бодова, предност ће 
имати кандидат чији је родитељ као припадник Министартва 
унутрашњих послова Републике Србије изгубио живот или је 
рањен обављајући службу, затим кандидат који је освојио више 
бодова на тестовима провере склоности и способности и, на 
крају, кандидат који има више бодова повећавањем броја деци-
мала укупног броја бодова.

Ранг-листе пријављених кандидата који су успешно савладали тест 
склоности и способности, који имају најмање 51 бод укупно (општи 
успех и успех на тесту склоности и способности) и који испуњавају 
посебне, законом утврђене безбедносне услове за пријем у рад-
ни однос у Министарствo унутрашњих послова, објављују се на 
огласној табли Универзитета и интернет страници Универзитета 
(www.kpu.edu.rs).

На ранг-листу пријављених кандидата према студијским програ-
мима може се поднети жалба ректору Универзитета у року од три 
дана од дана објављивања ранг-листе. Након одлучивања ректора о 
поднетим жалбама, Комисија за упис утврђује коначну ранг-листу.

Коначна ранг-листа за студијски програм основ је за упис кандидата.

Право уписа на студијски програм основних академских студија 
стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у окви-
ру одобреног броја студената за упис. 

Право уписа на студијски програм основних струковних студија 
стиче кандидат који је на коначној ранг-листи рангиран у окви-
ру одобреног броја студената за упис. 
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Кандидат који је конкурисао и стекао право уписа на више 
студијских програма може се уписати само на један студијски 
програм.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначне ранг-листе.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у термину 
који ће бити одређен за упис, Универзитет ће, уместо њега, уписати 
другог кандидата према редоследу на коначној ранг-листи.

Кандидат који не испуни услов за упис може подићи документа на 
шалтеру Одсека за студентска питања.

УСЛОВИ КОНКУРСА

Пријаве на конкурс кандидати подносе електронски за време 
трајања конкурса. Уз пријаву се подносе следећа документа: 
• сведочанства сва четири разреда средње школе и диплома о за-
вршеној средњој школи (оверене фотокопије);

• уверење да се против кандидата не води кривични поступак које 
је издао надлежни суд најкасније пре шест месеци; 

• извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија докумен-
та издатог пре највише шест месеци);

• уверење о држављанству (оверена фотокопија документа изда-
тог пре највише шест месеци); 

• потврда да кандидат има пријављено пребивалиште на терито-
рији Републике Србије – у тренутку пријављивања на конкурс (из-
дата од стране надлежне полицијске управе/полицијске станице);

• потврда о уплати манипулативних трошкова.
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Кандидати који четврти разред средње школе завршавају у школ-
ској 2021/2022. години уз пријаву подносе уверење (потврду) 
средње школе о успеху постигнутом на крају првог полугодишта, 
или фотокопију ђачке књижице с подацима о успеху на првом 
полугодишту и ђачку књижицу на увид. Кандидати су дужни да 
уверење или сведочанство о завршеном четвртом разреду средње 
школе с просечном оценом и диплому о завршеној средњој школи 
доставе одмах након издавања, а најкасније до 24. јуна 2022. године.

МАНИПУЛАТИВНИ 
ТРОШКОВИ УПИСА
Приликом подношења пријаве на конкурс кандидати предају по-
тврду о уплати манипулативних трошкова конкурса у износу од 
4.500,00 динара уколико конкуришу за пријем на један студијски 
програм, у износу од 6.000,00 динара уколико конкуришу за 
пријем на два студијска програма, у износу од 7.000,00 динара уко-
лико конкуришу за пријем на три студијска програма и у износу 
од 8.000,00 динара уколико конкуришу за пријем на сва четири 
студијска програма (рачун Универзитета: 840-31304845-23; за елек-
тронско плаћање: 840-0000031304845-23; модел: 97; позив на број: 
3580042040574231700; прималац: Криминалистичко-полицијски 
универзитет; сврха уплате: манипулативни трошкови).

О времену и распореду полагања испита провере склоности и спо-
собности кандидати ће бити обавештени приликом достављања 
уверења о испуњености посебних услова у погледу здравственог 
стања на шалтерима Одсека за студентска питања.

Кандидати ће приликом пријаве на конкурс попуњавати и Упит-
ник о идентификационим подацима. 
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ШКОЛАРИНА
Висина школарине за студенте свих година студија који се сами 
финансирају износи 92.000,00 динара.

Износ од 92.000,00 динара уплаћује се једнократно или у шест јед-
наких месечних рата. 

ПРАВИЛА СТУДИРАЊА
Статус студента се стиче уписом на Универзитет на један од сту-
дијских програма. Упис наредне године студија обавља се најкас-
није 3 дана после завршетка испитног рока Септембар 2. Студенти 
се уписују у статусу студента који се финансира из буџета (буџет-
ски студент) или студента који се сам финансира (самофинанси-
рајући студент). 

Рад студената у савлађивању програма појединих предмета конти-
нуирано се прати током наставе и изражава се поенима. Обавезе 
студената на сваком предмету су предиспитне обавезе и завршни 
испит. Од укупног броја поена, предиспитне обавезе учествују с 
најмање тридесет (30), односно с највише седамдесет (70) поена.

Услов за оверу семестра студенту је потпис предметних наставни-
ка у индексу о уредном похађању организованих облика наставе у 
току семестра.

Студенту Универзитета се могу признати испити положени на дру-
гој високошколској установи, под условом да по садржају и обиму 
одговарају предметима утврђеним студијским програмима Уни-
верзитета.
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На студијском програму Основне академске студије кримина-
листике постоје три смера ‒ криминалистички, полицијски и без-
бедносни, за које студенти конкуришу приликом уписа у трећу 
годину студија. Студенти уписују смер на којем су рангирани у 
оквиру одобреног броја студената за дату школску годину, а на 
основу успеха оствареног током претходне две године студија.

На студијском програму Основне струковне студије криминалис-
тике постоје два смера – криминалистичко-форензички и поли-
цијско-безбедносни, за које студенти конкуришу приликом уписа 
у другу годину студија. Студенти уписују смер на којем су ранги-
рани у оквиру одобреног броја студената за дату школску годину, а 
на основу успеха оствареног током претходне године студија. 

Након уписа у прву годину, студенти који се финансирају из 
буџета потписују уговор са Министарством унутрашњих послова 
Републике Србије, који уређује њихова међусобна права и обавезе. 
Сви студенти уписани у прву годину основних студија смештају 
се у дом у оквиру Криминалистичко-полицијског универзитета 
и имају обезбеђену исхрану, униформу и уџбенике у издању 
Универзитета.

ИСПИТИ
У складу са студијским програмом, завршни испит се полаже пис- 
мено, усмено или практично. Студент може полагати испит након 
завршетка наставе и у испитним роковима предвиђеним Статутом, 
под условом да је испунио предиспитне обавезе и положио испите 
дефинисане као претходни услов. 
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СТРУЧНИ, АКАДЕМСКИ  
И НАУЧНИ НАЗИВИ
Студент који положи све испите утврђене студијским програмом Ос-
новне академске студије криминалистике стиче високо образовање 
и стручни назив дипломирани криминалиста (дипл. криминалист.). 

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом 
основних академских студија Форензичко инжењерство стиче ви-
соко образовање и стручни назив дипломирани инжењер техноло-
гије (дипл. инж. технол.).

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом 
основних академских студија Информатика и рачунарство стиче 
високо образовање и стручни назив дипломирани информатичар 
(дипл. информ.).

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом Ос-
новне струковне студије криминалистике стиче високо образовање 
и стручни назив струковни криминалиста (струк. криминалист.). 

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом 
Мастер академске студије криминалистике стиче високо образовање 
и академски назив мастер криминалиста (маст. криминалист.).

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом 
мастер академских студија Форензичко инжењерство стиче висо-
ко образовање и академски назив мастер инжењер технологије 
(маст. инж. технол.).

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом 
мастер академских студија Информатика и рачунарство стиче ви-
соко образовање и академски назив мастер информатичар (маст. 
информ.).
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Студент који положи све испите утврђене студијским програмом 
мастер академских студија Управљање безбедносним ризицима од 
природних катастрофа стиче високо образовање и академски на-
зив мастер менаџер безбедности (маст. менаџ. безб.).

Студент који положи све испите утврђене студијским програмом 
мастер академских студија Национална безбедност стиче високо 
образовање и академски на зив мастер менаџер безбедности 
(маст. менаџ. безб.).

Студент који заврши Специјалистичке академске студи је кри-
миналистике стиче стручни назив специјалиста криминали ста 
(спец. криминалист.). 

Студент који заврши докторске академске студије Кримина-
листика и право стиче научни назив доктор наука – криминали 
стика (др).

Студент који заврши докторске академске студије Форензичко 
инжењерство стиче научни назив доктор наука – технолошко ин-
жењерство (др).

Студент који заврши докторске академске студије Информатика  
стиче научни назив доктор наука – рачунарске науке (др).
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СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
На Криминалистичко-полицијском универзитету реализују се 
различити студијски програми:  

	 Основне академске студије организују се и изводе као студије 
првог степена, трају четири године и имају 240 ЕСПБ бодова. 

	 Основне струковне студије организују се и изводе као студије 
првог степена, трају три године и имају 180 ЕСПБ бодова.

	 Мастер академске студије изводе се као студије другог степена, 
трају годину дана и имају 60 ЕСПБ бодова.

	 Специјалистичке академске студије изводе се као студије другог 
степена, трају годину дана и имају 60 ЕСПБ бодова.

	 Докторске академске студије изводе се као студије трећег сте-
пена, трају три године и имају 180 ЕСПБ бодова. 
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Студијски програм

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
КРИМИНАЛИСТИКЕ

I ГОДИНА I семестар II семестар
Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Ши-
фра 
пред-
мета

Назив предмета П В ОЧ П В ОЧ П+В+ОЧ

Први семестар – зимски

1 А16 Социологија и социјална  
патологија 3 1 60 5

2 А11 Увод у право 3 1 60 5
3 А12 Уставно право 3 1 60 5
4 А14 Кривично право – општи део 3 1 60 5

5 А26 Национална историја државе и 
права 3 1 60 5

6 А110 Специјално физичко образовање – 
основни ниво 1 2 45 3

7 А1В1 Стручна информативна пракса 3 45 2
СВЕГА 16 7 3 390 30

Други семестар – летњи
8 А111 Увод у криминалистичке науке 3 1 60 5
9 А19 Кривично право – посебни део  2 2 60 5
10 А4П9 Организација и послови полиције 2 2 60 5
11 А18 Техничка средства полиције 2 2 60 5
12 А112 Енглески језик 1 2 1 45 4

13 А110 Специјално физичко образовање – 
основни ниво 0 3 45 3

14 А1В2 Стручна теренска практична 
настава у летњим условима     6 90 3

СВЕГА 11 11 6 420 30
УКУПНО ПРВА ГОДИНА 26 28 810 60

II  ГОДИНА III семестар IV семестар
Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Ши-
фра 
пред-
мета

Назив предмета П В ОЧ П В ОЧ П+В+ 
ОЧ

Трећи семестар – зимски
1 А21 Криминалистичка тактика 3 2 75 6
2 А24 Кривично процесно право 3 1 60 5
3 А22 Управно право 3 1 60 5
4 А32 Национална безбедност 3 1 60 5
5 А211 Енглески језик 2 2 1 45 4

6 А210 Специјално физичко образовање – 
усмерени ниво 1 2 45 3

7 А2В3 Стручна  пракса 3 45 2
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СВЕГА 15 8 3 390 30
Четврти семестар – летњи

8 А27 Криминалистичка техника 3 2 75 6
9 А29 Прекршајно право 3 1 60 5
10 А33 Право унутрашњих послова 3 1 60 5
11 А23 Криминологија 3 1 60 5
12 А17 Основи економије 3 1 60 5

13 А210 Специјално физичко образовање – 
усмерени ниво 0 2 30 2

14 А2В3 Стручна пракса 3 45 2
СВЕГА 15 8 3 390 30

УКУПНО ДРУГА ГОДИНА 26 26 780 60

III ГОДИНА V семестар VI семестар
Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Шифра 
пред-
мета

Назив предмета П В ОЧ П В ОЧ П+В+ 
ОЧ

Пети семестар – зимски
1 А31 Криминалистичка методика 3 2 75 6
2 А3К10 Превенција криминала 3 1 60 5

3 А3Б9 Безбедност у ванредним ситуа-
цијама 3 1 60 5

4 А32 Полицијска информатика и инфор-
мациона безбедност 2 2 60 4

5 А37 Специјално физичко образовање – 
ситуациони ниво 1 2 45 3

6 А35 Изборни предмет 1 3 1 60 5
А352 Виктимологија
А353 Полиција у заједници 
А354 Полицијска етика

7 А3В4 Стручна пракса 2 30 1
СВЕГА 15 9 2 390 29

Шести семестар – летњи
8 А36 Безбедност саобраћаја 2 2 60 5

9 А37 Специјално физичко образовање – 
ситуациони ниво 0 2 30 2

10 А38 Изборни предмет 2 3 2 75 6
А3П9 Полицијска тактика (КИГ)
А3П10 Полицијска топографија (КИГ)
А382 Људска права 
А381 Еколошка безбедност 

11 А39 Изборни предмет  изборне групе 1 3 2 75 6

А28 Полиција у кривичном поступку
(КИГ)

А3П10 Полицијска топографија (ПИГ и 
БИГ)

12 А310 Изборни предмет изборне 
групе 2 3 2 75 6

А451 Криминалистичка аналитика 
(КИГ)

А3П9 Полицијска тактика (ПИГ и БИГ)
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13 А312 Изборни предмет изборне  
групе 3 2 2 60 5

А3К9 Криминалистичка медицина 
(КИГ)

А311 Полиција и друштво (ПИГ и БИГ)
14 А3В4 Стручна пракса 2 30 1

СВЕГА 13 12 2 405 31

IV ГОДИНА VII семестар VIII семестар
Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Шифра 
пред-
мета

Назив предмета П В ОЧ П В ИР ОЧ П+В+ИР 
+ОЧ

Седми семестар – зимски

1 А41 Криминалистичка оператива 3 2 75 6

2 А44 Психологија криминала 2 2 60 5
3 А46 Безбедносни менаџмент  3 1 60 5
4 А42 Међународно јавно право 3 1 60 5

5 А412
Специјално физичко обра-
зовање – употреба средстава 
принуде

1 2 45 3

6 А49 Изборни предмет изборне 
групе 1 2 2 60 5

А4К10 Економски криминал (КИГ)

А483 Међународна полицијска 
сарадња (ПИГ)

А4Б10 Међународна безбедност 
(БИГ)

7 А4В5 Стручна пракса 2 30 1

СВЕГА 14 10 2 390 30

Осми семестар – летњи

8 А411 Криминалистичка стратегија 3 1 60 5

9 А47 Организовани криминал 3 1 60 5

10 А412
Специјално физичко обра-
зовање – употреба средстава 
принуде

0 2 30 1

11 А410 Изборни предмет изборне 
групе 2 2 2 60 5

А4П10 Мапирање криминала (KИГ 
и ПИГ)

А4Б9 Методика обавештајног рада 
(БИГ)

12 А45 Изборни предмет  1 2 2 60 5

А427 Контрола полиције

А484 Ирегуларне миграције и трго-
вина људима 

А413
Поступање полиције у спре-
чавању и сузбијању насиља у 
породици 

А483 Међународна полицијска 
сарадња (КИГ)



ИНФОРМАТОР 31

А414 Супротстављање високотех-
нолошком криминалу (КИГ)

А415 Малолетничко кривично-про-
цесно право (КИГ) 

А416 Безбедност  јавних скупова  
(ПИГ и БИГ)

А417 Стручни послови безбедности
саобраћаја  (ПИГ и БИГ)

А418 Тактика граничне полиције  
(ПИГ и БИГ)

13 А48 Изборни предмет 2 2 2 60 4

А419 Материјални докази у крими-
налистици и праву (КИГ)

А420 Информативни разговор и 
интервју (КИГ)

А421 Технике прикупљања и анали-
зе дигиталних доказа (КИГ)

А422 Финансијска форензика 
(КИГ)

А4К9 Биометријске идентификације 
(КИГ)

А423 Полицијска супкултура (ПИГ 
и БИГ)

А424 Односи полиције са јавношћу 
(ПИГ и БИГ)

А425 Проблемски орјентисан рад 
полиције (ПИГ и БИГ)

А426 Полицијски инспекцијски 
надзор (ПИГ и БИГ)

А454 Систем  обезбеђења лица и 
имовине(ПИГ и БИГ)

14 А4В5 Стручна пракса 4 60 2

15 А430 Предмет завршног рада 2 30 1

16 А432 Завршни рад 2 30 2

СВЕГА 12 10 2 6 450 30 

УКУПНО ЧЕТВРТА ГОДИНА 26 30 840 60
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Студијски програм

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ 
КРИМИНАЛИСТИКЕ

I ГОДИНА I семестар II семестар

Уку-
пан 

фонд 
часо-

ва ЕСПБ

Р. 
бр.

Ши-
фра 
пред-
мета

Назив предмета П В ОЧ П В ОЧ П+В
+ ОЧ

Први семестар – зимски
1 С11 Основи државе и права 3 1 60 5
2 С12 Oснови економије 3 1 60 5
3 С13 Социологија и полицијска етика  3 1 60 5
4 С14 Уставни систем Републике Србије 3 1 60 5
5 С17 Национална безбедност 3 1 60 5

6 С110 Специјално физичко образовање  – 
базични ниво 1 2 45 3

7 С1В1 Стручна информативна пракса 3 45 2
СВЕГА 16 7 3 390 30

Други семестар – летњи
8 С18 Техничка средства полиције 2 2 60 5
9 С19 Кривично право 3 1 60 5
10 С16 Основи полицијске информатике 1 3 60 5
11 С15 Енглески језик 1 2 1 45 4

12 С110 Специјално физичко образовање  – 
базични ниво 0 3 45 3 

13 С28 Основи криминологије 3 1 60 5

14 С1В2 Стручна теренска практична настава у 
летњим условима     6 90 3

СВЕГА 11 11 6 420 30
УКУПНО ПРВА ГОДИНА 26 28 810 60

II ГОДИНА III семестар IV семестар
Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Шифра 
пред-
мета

Назив предмета П В ОЧ П В ОЧ П+В+ 
ОЧ

Трећи семестар – зимски
1 С27 Кривично процесно право 3 1 60 5
2 С22 Управно право 3 1 60 5
3 С2К5 Превенција криминала 2 2 60 5
4 С24 Енглески језик 2 2 1 45 4

5 С29 Специјално физичко образовање 
– напредни ниво 1 2 45 3

6 С25 Изборни предмет  
изборне групе 1 2 2 60 5
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С3КП53 Криминалистичко-полицијска 
аналитика (КФИГ)

С2П5 Полиција у заједници (ПБИГ)
7 С2В3 Стручна пракса 2 30 2

СВЕГА 13 9 2 360 29
Четврти семестар – летњи

8 С21 Криминалистичка тактика  3 1 60 5

9 С23 Основи криминалистичке 
технике 2 2 60 5

10 С26 Прекршајно право 3 1 60 5
11 С211 Полицијска овлашћења 2 1 45 3

12 С29 Специјално физичко образовање 
– напредни ниво 0 2 30 2

13 С212 Изборни предмет   1 3 1 60 5

С213 Полицијско-обавештајни рад  
(КФИГ и ПБИГ)

С214 Kриминалистичка виктимологија 
(КФИГ)

С3КП54 Супротстављање малолетничкoj 
делинквенцији (КФИГ)

С3П4 Тактика граничне контроле 
(ПБИГ)

С215 Полицијски службенички систем 
(ПБИГ)

14 С210 Изборни предмет  
изборне групе 2 2 2 60 5

С390 Полиција у кривичном поступку 
(КФИГ)

С2П10 Полицијска топографија (ПБИГ)
15 С2В3 Стручна  пракса 2 30 1

СВЕГА 15 10 2 405 31
УКУПНО ДРУГА ГОДИНА 24 27 765 60

III ГОДИНА V семестар VI семестар Укупан фонд 
часова ЕСПБ

Р. 
бр.

Шифра 
пред-
мета

Назив предмета П В ОЧ П В ИР ОЧ П+В+ИР 
+ОЧ

1 С31 Криминалистичка 
методика 3 1 60 5

2 С32 Основе безбедности 
саобраћаја 2 2 60 5

3 С33 Криминалистичка пси-
хологија 2 2 60 5

4 С311
Специјално физичко 
образовање – примење-
ни ниво

1 2 45 3

5 С34 Изборни предмет  
изборне групе 1 2 2 60 5

С3К4
Криминалистичко-фо-
рензичка обрада места 
догађаја (КФИГ)

С3П52
Спречавање и сузбијање 
пожара, хаварија и екс-
плозија (ПБИГ)
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6 С35 Изборни предмет 1 2 2 60 5

С312
Методика истраживања 
високотехнолошког 
криминала 

С3КП14
Криминалистичке 
истраге организованог 
криминала и тероризма 

С3П13 Тактика полицијских 
јединица посебне намене 

7 С3В4 Стручна пракса 3 45 1
СВЕГА 12 11 3 390 29

Шести семестар – летњи

8 С37 Криминалистичка 
оператива 2 2 60 5

9 С38 Полицијски менаџмент 3 1 60 5

10 С36 Организација и тактика 
полиције 2 2 60 5

11 С311
Специјално физичко 
образовање – примење-
ни ниво

0 2 30 2

12 С39 Изборни предмет  
изборне групе 2 2 2 60 5

С2К10 Криминалистичка 
медицина (КФИГ)

С3П9
Стручни послови 
саобраћајне полиције 
(ПБИГ)

13 С310 Изборни предмет 2 2 2 60 5

С3К12 Економски криминал 
(КФИГ)

С3К13 Тактика обезбеђивања 
исказа (КФИГ и ПБИГ)

С3П12 Систем обезбеђења лицa 
и имовине (ПБИГ)

14 С3В4 Стручна пракса 3 45 1
15 С313 Предмет завршног рада 2 30 1
16 С314 Завршни рад 2 30 2

СВЕГА 11 11 2 5 435 31

УКУПНО ТРЕЋА ГОДИНА 26 29 825 60
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Студијски програм 
основних академских студија

ФОРЕНЗИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО

I ГОДИНА I семестар II
 семестар

Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. бр.
Шифра 
пред-
мета

Назив предмета П В ДЧ П В ДЧ П+В 
+ДЧ

Први семестар – зимски

1 2.111 Општа и неорганска 
хемија 3 2 75 7

2 2.15 Физика 3 2 75 7
3 2.109 Енглески језик 1 2 2 60 4
4 121 Математика  1 3 2 75 8

5 2.112 Графичко  
комуницирање 2 1 45 4

СВЕГА 13  9 0 330 30

Други семестар – летњи
6 2.16 Биологија 2 2 60 6
7 2.213 Казнено право 2 2 60 6

8 2.11 Основи форензичких 
наука 2 2 60 6

9 2.114 Изборни предмет 1 2 2 60 6
2.115 Метрологија

2.116 Форензичке  
лабораторије

10 2.110 Енглески језик 2 2 2 60 5
11 2.1П Стручна пракса 2 30 1

СВЕГА 10 10 2 330 30

УКУПНО ПРВА ГОДИНА 22 22 660 60

II  ГОДИНА III семестар IV семестар
Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. бр.
Шифра 
пред-
мета

Назив предмета П В ДЧ П В ДЧ П+В+ДЧ

Трећи семестар – зимски
1 2.211 Органска  хемија 2 2 60 5
2 2.18 Основи електротехнике 2 1 45 4
3 2.212 Основи науке о материјалима 2 2 60 6
4 25 Криминалистика  2 1 45 4
5 2.214 Основи термодинамике 2 2 60 5
6 2.215 Изборни предмет 1 2 2 60 6

2.216 Инспекцијско-технички 
надзор

2.32 Биометријске  
идентификације

СВЕГА 12 10 0 330 30
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Четврти семестар – летњи

7 2.35 Генетика и генетичко  
инжењерство  2 2 60 6

8 2.217 Аналитичка хемија 2 2 60 6
9 12.1 Математика 2 2 2 60 6
10 2.218 Изборни предмет 2 3 1 60 5

2.49 Географско софтверско  ин-
жењерство

2.3782 Заштита животне средине
11 2.219 Изборни предмет 3 2 2 60 6

2.220 Хемијска, биолошка, радио-
лошка и нуклеарна оружја

2.221 Термографска испитивања
12 2.2П Стручна пракса 2 30 1

СВЕГА 11 9 2 330 30

УКУПНО ДРУГА ГОДИНА 22 22 660 60

III ГОДИНА V семестар VI семестар
Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Шифра 
предмета Назив предмета П В ДЧ П В ДЧ П+В+ДЧ

Пети семестар – зимски

1 2.311 Аналитичке методе  
у форензичким наукама 2 2 60 5

2 2.312 Општа токсикологија 2 2 60 6
3 2.17 Физичка хемија 3 3 90 7
4 2.313 Форензичка ДНК анализа 2 2 60 6
5 2.314 Изборни предмет 1 3 1 60 6

2.315 Увод у медицину 
2.316 Форензичка психологија

СВЕГА 12 10 0 330 30
Шести семестар – летњи

6 2.317 Форензичко инжењерство 3 2 75 5
7 2.318 Технолошке операције 2 2 60 5

8 2.3342 Техничко-технолошке 
карактеризације материјала 2 2 60 5

9 2.319 Изборни предмет 2 3 2 75 7

2.3343 Инжењерство експлозива и 
експлозивних направа

2.4341 Балистичко инжењерство 
10 2.320 Изборни предмет 3 2 3 75 7

2.4344 Инжењерство полимерних 
материјала

2.4782 Технолошко испитивање оруђа 
и алата

11 2.3П Стручна пракса 1 15 1
СВЕГА 12 11 1 360 30

УКУПНО ТРЕЋА ГОДИНА 22 24 690 60
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IV ГОДИНА VII 
семестар VIII семестар

Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Шифра 
предмета Назив предмета П В ДЧ П В ИР ДЧ П+В+Д-

Ч+ИР
Седми семестар – зимски

1 2.411 Дактилоскопија 1 2 1 45 4
2 2.412 Дактилоскопија 2 2 2 60 6

3 2.413 Криминалистичка  
фотографија 2 3 75 7

4 2.414 Форензичко скици-
рање 1 2 45 4

5 2.415 Судска медицина 3 2 75 6

6 2.4П Стручна пракса 5 75 3

СВЕГА 10 10 5 375 30

Осми семестар – летњи

7 2.416 Општа трасологија 2 3 75 6

8 2.417 Трасологија 1 1 2 45 4

9 2.418 Трасологија 2 1 2 45 4

10 2.45 Форензичка обрада 
лица места 2 1 45 4

11 2.419
Информационо-кому-
никационе технологије 
у форензици

2 1 45 4

12 2.420 Изборни предмет 1 2 1 45 5

2.4783 Заштита људских 
права у форензици

2.113 Полицијски послови 

13 2.51 Предмет завршног 
рада 2 30 1

14 2.52 Завршни рад 2 30 2

СВЕГА 10 10 4 360 30 

УКУПНО ЧЕТВРТА ГОДИНА 25 24 735 60

УКУПНО
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Студијски програм 
основних академских студија

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

I ГОДИНА I 
семестар

II.
 семестар

Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р.

бр.

Ши-
фра 

пред-
мета

Назив предмета П В ПОН П В
П
О
Н

П+В+

ПОН

Први семестар – зимски

1 121 Математика 1 3 2 0 75 8

2 1.18 Дискретна математика 2 2 0 60 6

3 1.16 Информациони системи 2 2 0 60 6

4 A15 Енглески језик 1 2 2 0 60 5

5 1.12 Кривично право 2 1 0 45 5

СВЕГА 11 9 0 300 30

Други семестар − летњи

6 1.15 Основи дигиталне електрони-
ке и рачунарске технике 2 2 0 60 5

7 1.11 Основи програмирања 3 2 0 75 7

8 12.1 Математика 2 2 2 0 60 6

9 A25 Енглески језик 2 2 2 0 60 5

10 1.4781 Организација и послови 
полиције 2 1 0 45 5

11 1.1П Стручна пракса 0 0 2 30 2

СВЕГА 11 9 2 330 30

УКУПНО ПРВА ГОДИНА 20 22 630 60

II ГОДИНА III 
семестар

IV 
семестар

Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Ши-
фра 

пред-
мета

Назив предмета П В ПОН П В

П

О

Н

П+В+ 
ПОН

Трећи семестар − зимски

1 1.21 Архитектура и организација 
рачунара 2 2 0 60 6
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2 1.24 Основи телекомуникација 3 2 0 75 7

3 26 Вероватноћа и статистика 2 2 0 60 6

4 1.23 Теорија алгоритама и структура 
података 2 2 0 60 6

5 1.25 Криминалистика 2 1 0 45 5

СВЕГА 11 9 0 300 30

Четврти семестар − летњи

6 1.22 Инфраструктура рачунарских 
мрежа 3 2 0 75 7

7 1.3783 Објектно оријентисано 
програмирање 3 2 0 75 7

8 1.26 Оперативни системи 3 2 0 75 7

9 1.28 Базе података 1 3 2 0 75 7

10 1.2П Стручна пракса 2 30 2

СВЕГА 12 8 2 330 30

УКУПНО ДРУГА ГОДИНА 20 22 630 60

III ГОДИНА V  
семестар

VI 
семестар

Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Шифра 
пред-
мета

Назив предмета П В ПОН П В

П

О

Н

П+В+

ПОН

Пети семестар − зимски
1 1.4342 Аналитика података 2 3 0 75 8

2 1.36 Пројектовање и моделовање 
софтвера 2 3 0 75 8

3 1.33 Изборни предмет 1 3 2 0 75 7

1.281 Базе података 2

1.39 Серверска архитектура ДАТА центра

1.391 Комуникациони системи у полицији

4 1.34 Изборни предмет 2 3 2 0 75 7

1.281 Базе података 2

1.39 Серверска архитектура ДАТА центра

1.391 Комуникациони системи у полицији

СВЕГА 10 10 0 300 30

Шести семестар – летњи

5 1.3782 Web програмирање 3 2 0 75 7

6 1.35 Развој мобилних апликација 3 2 0 75 7
7 1.37 Изборни предмет 3 3 2 0 75 7

1.29 Криптологија 1
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1.3781 Управљање пројектима

1.3784 Администрација база података

8 1.38 Изборни предмет 4 3 2 0 75 7

1.29 Криптологија 1

1.3781 Управљање пројектима

1.3784 Администрација база података

9 1.3П Стручна пракса 3 45 2

СВЕГА 12 8 3 345 30

УКУПНО ТРЕЋА ГОДИНА 20 23 645 60

IV ГОДИНА VII
семестар

VIII 
семестар

Укупан 
фонд 

часова
ЕСПБ

Р. 
бр.

Ши-
фра 

пред-
мета

Назив предмета П В ПОН П В

П

О

Н

П+В+

ПОН

Седми семестар − зимски

1 1.42 Безбедност података и информација 3 2 0 75 8

2 1.4782 Форензички методи  
у криминалистици 3 2 0 75 6

3 1.43 Изборни предмет 1 3 2 0 75 8

1.45 Мултимедијални системи

1.41 Електронско пословање

1.291 Криптологија 2

4 1.44 Изборни предмет 2 3 2 0 75 8

1.45 Мултимедијални системи

1.41 Електронско пословање

1.291 Криптологија 2

СВЕГА 12 8 0 300 30

Осми семестар – летњи

5 1.4343 Примена ИТ у супротстављању 
ВТК 3 2 0 75 7

6 1.4783 Сигурност рачунарских мрежа 3 2 0 75 7

7 Изборни предмет 3 2 2 0 60 6

1.4341 Системи за контролу приступа

1.4784 Теорија одлучивања

1.31 Географски информациони систем 
и мапирање криминала

8 Изборни предмет 4 2 2 60 6

1.4341 Системи за контролу приступа

1.4784 Теорија одлучивања
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1.31 Географски информациони систем 
и мапирање криминала

9 1.4П Стручна пракса 3 45 1

10 1.50 Предмет завршног рада 2 30 1

11 1.51 Завршни рад 2 30 2

СВЕГА 10 8 7  375 30

УКУПНО ЧЕТВРТА ГОДИНА 20 25 675 60
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ПОСЕБНИ ОБЛИЦИ НАСТАВЕ  
НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА
Поред редовне наставе, на Универзитету се изводе и посебни обли-
ци наставе на којима студенти кроз сталну обуку (током читавог 
школовања), тематску обуку (једном у току школовања) и праксу 
усвајају низ вештина. 
• Почетна обука. Циљ је прилагођавање нових студената на спе-
цифичан режим студирања. 

• Стројева обука. Студенти усвајају правила понашања која про-
излазе из субординацијских односа на којима је заснована органи-
зација МУП-а Републике Србије. 

• Обука у примени оперативних полицијских вештина. Студен-
ти усвајају вештине потребне за поступање са грађанима током по-
лицијске интервенције и примену дела овлашћења. 

• Обука у руковању службеним наоружањем. Студенти усвајају 
вештине и навике неопходне за безбедно и ефикасно руковање 
службеним оружјем. 

• Обука у пливању.

• Школска полицијска испостава (ШПИ). Намењена је усвајању 
знања, вештина и навика за рад у организационим јединицама 
МУП-а. Студенти добијају улоге командира, помоћника команди-
ра, вође смене и извршилаца. 

• Спасилачка обука. Студенти се упознају са делом спасилачких 
послова и стичу знања и вештине за њихово обављање. 

• Теренска обука се спроводи у наставном центру „Митрово Поље” 
на Гочу. Обухвата тактичко поступање у различитим ситуацијама и 
гађање из пиштоља, аутомата, аутоматске пушке и снајперске пушке. 
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• Теренска обука у зимским условима спроводи се на полигони-
ма скијалишта „Копаоник”. Студенти усвајају знања и вештине по-
требне за обављање редовних и ванредних полицијских задатака у 
зимским условима. 
• Пракса се спроводи у полицијским управама МУП-а и полицијс-
ким станицама у месту пребивалишта студената. Током ње студен-
ти повезују стечена теоријска знања с практичним радом у МУП-у.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Студентски парламент је орган чији је циљ остваривање права и 
заштите интереса студената.

Сачињавају га по четири представника студената са сваког сту-
дијског програма који се бирају сваке године у априлу, тајним и 
непосредним гласањем, с мандатом од једне године.

Студентски парламент, у оквиру својих надлежности остваривања 
права и интереса студената, бира и разрешава своје представнике 
у органу управљања и стручним органима Универзитета.

За рад Студентског парламента Универзитет је обезбедио квалите-
тан простор и техничку и другу подршку.

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Криминалистичко-полицијски универзитет је акредитована науч-
ноистраживачка организација у којој се обавља један део научно-
истраживачког рада, док се други део рада – у виду пројеката из 
основних, примењених и развојних истраживања, обавља посред-
ством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Репу-
блике Србије и других институција.
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У оквиру своје научноистраживачке делатности, Крими-
налистичко-полицијски универзитет издаје и часопис NBP.  
Nauka,bezbednost,policija – Journal of Criminalistics and Law, у којем 
објављује радове из области кривичног права, превенције крими-
нала, криминалистичких истрага и анализа, безбедносних наука, 
информационе безбедности и високотехнолошког криминала, 
форензике, полицијског менаџмента, управљања у ванредним си-
туацијама, примене законских прописа у регулисању саобраћаја, 
безбедности и здравља на раду. Часопис излази у електронском 
формату три пута годишње и омогућава представљање теоријских 
достигнућа и искустава. У саиздаваштву са Факултетом безбјед-
носних наука из Бањалуке Криминалистичко-полицијски универ-
зитет издаје и часопис Журнал за безб(ј)едност и криминалистику.

Универзитет организује и научне скупове о актуелним темама из 
области своје програмске оријентације.

БИБЛИОТЕКА
Библиотека КПУ има у фонду приближно 38 000 књига и часопи-
са, углавном из области форензике, правних и других друштвених 
и хуманистичких наука. У Библиотеци се налази и легат истакну-
тог криминалисте, проф. др Владимира Водинелића, као и књиге 
чувених криминалиста која се тешко могу наћи на једном месту и у 
много значајнијим европским центрима – Бертијона, Гроса, Галто-
на, Рајса, Локара, Осборна, Ломброза, Луважа и других. 

Библиотека обезбеђује различите изворе информација неопходне 
за образовање и самосталан рад студената, за стручaн и научноис-
траживачки рад наставног особља, као и припадника МУП-а Репу-
блике Србије.
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Пуноправна је чланица COBISS.SR у оквиру пројекта Виртуелна 
библиотека Србије. Електронски каталог Библиотеке је доступан 
на адреси www.vbs.rs/cobiss/ или на сајту Универзитета на адреси 
www.kpu.edu.rs, преко линка на страници Библиотеке. Узајамни 
каталог COBISS/OPAC са преко два милиона записа омогућава ко-
рисницима претраживање библиографско-каталошких база пода-
така академских и јавних библиотека у Србији, као и електронских 
каталога других библиотека у мрежи, доступних на адреси www.
cobiss.net. 

Преко сервиса КоБСОН (Конзорцијум библиотека Србије за 
обједињену набавку – www.kobson.nb.rs) у Библиотеци Универ-
зитета корисницима је омогућен онлајн приступ часописима у 
електронској форми из више иностраних база података с тек-
стом у целини. Свим запосленима је омогућено и потписивање 
појединачне лиценце која омогућава коришћење КоБСОН сер-
виса у режиму удаљеног приступа („од куће”). Доступно је више 
од 35 000 наслова страних научних часописа у пуном тексту,  
40 000 наслова књига, као и неколико индексних база података.

У Библиотеци, корисници могу да користе електронску читаоницу 
са шест рачунара и сталном интернет везом за потребе наставе.

Библиотека Криминалистичко-полицијског универзитета је члан 
Заједнице библиотека Универзитета у Србији.
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ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
Издавачка делатност Криминалистичко-полицијског универзи-
тета, као подршка наставно-образовном и научноистраживачком 
процесу, усмерена је ка стварању специјализованих, стручних 
књига из области, пре свега, криминалистичких, безбедносних, 
полицијских, правних и друштвених наука, као и из форензике и 
компјутерских наука. Веома плодна и дугогодишња издавачка де-
латност Универзитета наилази на добар пријем међу студентима, 
али и код шире читалачке публике, чија су интересовања и профе-
сионално ангажовање везани за ту проблематику.

Од оснивања у октобру 2006. године Универзитет је објавио више 
од 380 наслова. Већина тих наслова се излаже сваке године на сај-
мовима књига у Београду, Новом Саду и Бањалуци.
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На КПУ у Београду може се доћи градским превозом, 
аутобусима број 17, 73, 84, 704, 705, 706 и 707, 

или сопственим превозом према плану прилаза.

КПУ


