
Чувари реда 

Током XIX, XX  и XXI  века, ово подручје је било у саставу 

више држава: од Аустријске царевине, преко Југославије у 

различитим државним уређењима (од Краљевине, преко 

Федеративне Народне Републике и  Социјалистичке 

Федеративне Републике до Савезне Републике Југославије), 

па до данашње самосталне Републике Србије.  У овој 

згради су увек боравили или су се ту  обучавали  чувари 

тих држава, чувари реда и поретка, припадници различитих 

војних, жандармеријских, милицијских, односно 

полицијских јединица.   

Главна зграда Центра у којем се одвија основна полицијска 

обука у Сремској Каменици је саграђена половином XIX 

века и смештена је у парку који се простире на скоро 15 

хектара.  

Средња школа унутрашњих послова (СШУП) 

Промоцијом 38. класе, у мају 2009. године, угасила се 

Школа, која је основана 1967. године као центар за 

школовање и обуку кадрова јавне безбедности, за потребе 

Министарства унутрашњих послова (МУП). Током 42 

године постојања, у Сремској Каменици је  ишколовано  

14.416 службеника полиције. Изузевши период тзв. 

„усмереног″ – двогодишњег образовања,  школовање је 

трајало четири године. Традицију Средње школе 

унутрашњих послова наставио је након Реформе 

полицијског образовања  Центар за основну полицијску 

обуку. 
 

 

 

 

 

Основна полицијска обука – старо и ново 

 
 СШУП ЦОПО 

Трајање обуке 4 школске године 9 месеци 

Пол 

полазника 
само младићи девојке и младићи 

Старост при 

упису 
15 година од 18 до 24 годинe 

Претходно 

образовање 

8-годишња основна 

школа 

 4-годишња средња 

школа 

Настава предметна 
предметно-

модуларна 

Практична 

обука у ППУ 

4 недеље у 3. и 4. 

разреду 
4 недељe у 2. фази 

Завршна 

провера 
матурски испит завршни испит 

 

 

 

 

Центар за основну полицијску обуку (ЦОПО) 

ЦОПО је једини је центар за основну полицијску обуку у  

Србији.  Нов систем обуке примењује се од 2007. године.  

 

 

Обуку, усмерену ка практичним аспектима професије 

полицајац, у складу са принципима савременог образовања 

одраслих и предметно-модуларном структуром Наставног 

плана и програма, реализује стручан тим у добро 

опремљеним учионицама и објектима. Центар располаже 

са 24 учионице у којима тренери наставу реализују  

користећи рачунар, беле табле и графоскопе као и 5 

учионица у којима сваки полазник има могућност рада на 

рачунару. Једна од тих учионица је опремљена и за 

електронско учење на даљину. За стране језике (енглески 

или немачки) једна учионица је опремљена  фоно-

лабораторијом. Приступ интернету полазници имају и у 

библиотеци – медијатеци, која полазницима али и свим 

радницима МУП-а нуди више од 12.000  наслова.  

Део левог крила главне школске зграде је преуређен у 

тактичку кућу – простор за модуларну ситуациону обуку са 

специјализованом учионицом за припрему и анализу. 

Обука се реализује и у филмскоj стрељани, спортској хали 

са теретаном, спортској сали за борилачке вештине и на 

спортским теренима на отвореном. Део обуке полазника се 

одвија и ван Центра, на Градском стрелишту, у НЦ „Кула“ и 

на базену у СЦ „Војводина“.  

Тренутно је у ЦОПО-у омогућен смештај за 1500 

полазника у интернатима са осмоокреветним собама и 

спратним купатилима и у шестокреветним собама са 

купатилом. Полазници обуке могу да доручкују, ручају и 

вечерају у ресторану са 300 места. Током обуке полазници 

имају здравствену заштиту (Центар има своју амбуланту), 

бесплатно добијају униформе и приручнике. Део 

слободног времена полазници проводе у стручним, 

спортским и културно-уметничким секцијама. 
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Услови за упис на обуку  
 

МУП расписује конкурс на основу потреба подручних 

полицијских управа.  

Кандидат или кандидаткиња мора испунити следеће 

услове: 

 да је држављанин Републике Србије; 

 да има пријављено пребивалиште на територији 

Републике Србије, најмање годину дана 

непрекидно пре дана подношења пријаве на 

конкурс; 

 да нема мање од 18, а више од 24 године старости;  

 да нема више од 27 година старости до дана 

закључења конкурса (за кандидате који су свршени 

студенти Криминалистичко-полицијског 

универзитета); 

 да има завршено средње образовање и васпитање, 

у четворогодишњем трајању;  

 да не постоје безбедносне сметње у складу са 

Законом о полицији; 

 да поседује важећу националну возачку дозволу за 

управљање моторним возилом „Б” категорије;  

 да испуњава критеријуме здравствене, психолошке 

и физичке способности, за заснивање радног 

односа у Министарству на радно место у статусу 

овлашћених службених лица  

Квалификациони испит: 

 психо-тест и тест опште информисаности (раде се 

на рачунару и преведени су на 8 језика мањинских 

националних заједница); 

 српски језик – тест из правописа (на рачунару) и 

писање извештаја; 

 провера физичких способности и  

 интервју – разговор са 4-чланом комисијом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сремска Каменица 
 

Први поуздани податак о Каменици као насељу, 

потиче из прве половине 13 .  ве ка .  На јтеж е  

дане у својој историји, Сремска Каменица је 

преживела током турских освајачких похода. 

Први пут је разорена 1520. године, а  1526. године је до 

темеља срушена и спаљена. Тада је, после крвавих борби у 

Јужној Угарској, пао у турске руке и дотад непокорени 

Петроварадин. Од 1702. године, аустријске власти су отеле 

варошицу Каманец од Турака и назвале је Каменица. Име 

Сремска Каменица је словенског порекла, јер се и код њеног 

првог назива „Villa Kamanch“ осећа присуство корена словенске 

речи камен.  

 

Идући Железничком улицом од центра Сремске Каменице 

долази се до зграде у којој се налази Центар за основну 

полицијску обуку МУП-а Републике Србије.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сремска Каменица је предграђе Новог Сада универзитетског, 

административног и привредног центра са око 400.000 

становника. Са левом обалом Дунава и градским четвртима 

Новог Сада, названим Лимани, Сремска Каменица је повезана 

Мостом слободе. Уколико кренете у правцу Петроварадинске 

тврђаве, преко  Варадинског моста,  ући ћете у само језгро 

града Новог Сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  
СЕКТО Р З А  ЉУД СК Е  Р ЕС УРС Е  

Центар за полицијску обуку 
 

 

ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ  

Сремска Каменица 
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