
Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti 

 Obavlja djelatnost visokog obrazovanja u znanstvenom polju sigurnosnih i obrambenih 

znanosti te znanstvenu i stručnu djelatnost primarno u znanstvenom polju sigurnosnih i 

obrambenih znanosti, ali i drugim poljima iz područja društvenih znanosti te u drugim 

znanstvenim područjima; ustrojava i izvodi stručne studije samostalno ili zajednički s drugim 

visokim učilištem kroz združeni studij te sveučilišne studije zajednički sa sveučilištem kroz 

združeni studij; obavlja znanstvenu djelatnost provodeći temeljna i primijenjena znanstvena 

istraživanja primarno u području društvenih znanosti, polju sigurnosno-obrambenih znanosti, 

ali i u drugim znanstvenim područjima, poljima i granama; obavlja stručnu djelatnost provodeći 

stručna istraživanja i stručne edukacije te ostvaruje stručnu suradnju s policijskim i drugim 

stručnjacima iz Ministarstva unutarnjih poslova kao i s odgovarajućim stručnjacima iz drugih 

organizacija iz državnog, javnog i privatnog sektora; razvija međunarodnu suradnju u području 

visokog obrazovanja za potrebe Ministarstva; sudjeluje u izradi normativnih akata; pruža 

stručnu i znanstvenu potporu drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz područja svoje 

djelatnosti; sudjeluje u pripremi i izradi stručne literature i ostalih odgovarajućih informativnih 

i edukativnih materijala za potrebe Ministarstva i vanjskih korisnika; pruža psihološku podršku 

studentima kroz savjetovalište za studente. Na Veleučilištu kriminalistike i javne sigurnosti 

djeluju tri stručne katedre: Katedra za kriminalistiku i forenziku, Katedra za javnu sigurnost i 

Katedra primijenjenih znanosti. Na Katedri za kriminalistiku i forenziku obavlja se nastavna i 

izvodi znanstvenoistraživačka djelatnost usmjerena na usavršavanje postojećih i iznalaženje 

novih načina, metoda, postupaka i pravila provođenja kriminalističkih istraživanja odnosno na 

proučavanje, razvijanje i unapređivanje kriminalističke teorije i prakse (struke i znanosti) u 

području sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i suzbijanja kaznenih djela i prekršaja. Katedra 

obuhvaća opće načine i pravila kriminalističkog postupanja (istraživanja) koja se primjenjuju 

kod svih vrsta kriminaliteta (kriminalistička taktika) kao i posebne načine i pravila 

kriminalističkog postupanja (istraživanja) koja se primjenjuju kod određenih posebnih vrsta 

kriminaliteta (kriminalistička metodika). Katedra se usmjerava i na usavršavanje postojećih i 

iznalaženje novih znanstvenih metoda, sredstava i instrumenata (iz područja prirodnih, 

tehničkih, biomedicinskih, zdravstvenih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti) u 

sprječavanju, otkrivanju, istraživanju i suzbijanju kriminaliteta odnosno na proučavanje, 

razvijanje i unapređivanje kriminalističke teorije i prakse (struke i znanosti) u području 

detektiranja, osiguravanja, fiksiranja, izuzimanja, vještačenja i tumačenja tragova, predmeta, 

isprava te drugih činjenica i okolnosti relevantnih za razjašnjavanje kaznenih djela i 

identifikaciju počinitelja, koje kriminalističko-tehničke i forenzične radnje se u dokazne svrhe 

poduzimaju u predkaznenom i kaznenom (sudskom) postupku. Na Katedri za javnu sigurnost 

obavlja se nastavna i izvodi znanstveno-istraživačka djelatnost usmjerena na proučavanje, 

razvijanje i unapređivanje policijske teorije i prakse (struke i znanosti) u područjima zaštite 

života, prava, slobode, sigurnosti i nepovredivosti osobe; zaštite javnog reda i mira te imovine; 

nadzora i upravljanja cestovnim prometom; nadzora državne granice; osiguranja i zaštite osoba, 

objekata i prostora te u drugim zakonom propisanim područjima policijskog djelovanja kojima 

se uspostavlja i održava javna sigurnost, a koja djelovanja su u primarnoj nadležnosti temeljne 

policije, prometne policije, granične policije, pomorske policije, aerodromske policije, 

interventne policije i specijalne policije. Nadalje, usmjerena na proučavanje, razvijanje i 

unapređivanje policijske teorije i prakse u obavljanju policijskih poslova i ovlasti radi 

sprječavanja i otklanjanja opasnosti i u kriminalističkim istraživanjima kao i 

znanstvenoistraživačka djelatnost u području policijske primjene kaznenog prava, kaznenog 



procesnog prava, prekršajnog prava, ustavnog prava, upravnog i policijskog pravo. Na Katedri 

primijenjenih znanosti obavlja se nastavna i izvodi znanstveno-istraživačka djelatnost koja 

uključuje više znanstvenih područja, polja i grana komplementarnih kriminalistici, forenzici i 

javnoj sigurnosti. U okviru ove katedre koriste se suvremena dostignuća i razvija primjena 

izvornih znanstvenih disciplina s ciljem unaprjeđivanja policijske djelatnosti i profesije. 


