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Основното полицейско обучение дава възможност да
получите знания и умения, необходими за професионално
извършване на задачите Ви като полицай.
Общи условия за записване:
• Гражданство на Република Сърбия;
• Кандидатът не трябва да има двойно гражданство;
• Да не е наказателно санкциониран, нито срещу
него да е задвижена наказателна процедура;
• Да има навършени 18, и ненавършени 25 години;
• Завършено четиригодишно средно училище и
• Издържан приемен изпит в Центъра.
Посебни услови за упис:
• Шофьорска книжка за управляване на моторно
превозно средство „Б” категория;
• Кандидатът трябва да задоволява критериите на
здравната, психологическа и физическа проверка;
• Минималната височина за жените е 163 см,
а за мъжете е 170 см;

Министарство унутрашњих послова
Републике Србије

Задължение на курсисга по време на обучението между
другото е и усъвършенстване на умението да плува.
Приемният изпит обхваща:
• Медицински прегледи;
• Психо-тест;
• Проверка на физическите възможности;
• Проверка на езиковата култура и правопис и
• Интервю.
За подробни информации се обадете на телефона за
контакти към Центъра или към Областното полицейско
управление във Вашето населено място.
Формулярите за явяването на конкурса ще получите в
полицейските станции или филиали на Областните
полицейски управления във Вашето населено място където
ще ги предадете попълнени, като към тях прибавете и
цялостната останала необходима документация.
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И ВИЕ МОЖЕТЕ ТОВА!

В СЛУЖБА НА ГРАЖДАНИТЕ
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ЗАКОННОСТ

Млади сте, амбициозни и самоуверени,
привличат Ви предизвикателства, акции и
динамичност, сигурно работно място

Първото стъпало за Вашата
професионална специализация и
напредване в полицията

Основното обучение продължава 42 седмици и се реализира в
Центъра за основно полицейско обучение в Сремска Каменица и в
областните полицейски управления. В съвременно оборудвания
Център ще се обучават девойки и младежи въз основа на Учебния
план и програма, които обхващат три области:

Центърът ви предлага безплатно:
• Професионално обучение което се базира на найсъвременните принципи;
• Материали за едукация;
• Настаняване в стаи с две легла в съвременно
оборудван интернат в рамките на Центъра и
• Прехрана в ресторанта на Центъра.

• Специализирани модули (Работа в сектора по сигурността,
Работа на полицията в местните общности, Прилагане на
полицейските пълномощия и употреба на принудителни средства,
Предотвратяване на криминална дейност, Поддържане на
обществения ред и сигурността, Контролиране и регулиране на
транспорта);
• Полицейски умения (Комуникиране, Чужд език, информационна
система, Система за връзки, Генерален физически обучение,
Отбрани-телни умения, Боравене с полицейско оръжие с обучение
по стрелба и първа помощ);

ДИНАМИЧНОСТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

• Общи теми за работата на полицията (Полицейски служители:
права, задължения, длъжност, Наказателно и наказателно процесуално право, Управителни дейности и постъпване при
нарушение, Човешки права и кодекс на полицейската етика,
Основи по безопасността и Психо-хигиенични аспекти на
полицейската професия).

На ваше разположение са:
• Модерно оборудвани кабинети;
• Полигони и специални обекти за полицейско
обучение;
• Библиотека и читалня;
• Спортни терени;
• Спортна зала и зала за борбени спортове;
• Кино-зала;
• Амбулатория;
• Помещения за други дейности...
След шестомесечен стаж и взет изпит по специалността на Вас
ви се дава възможност да извършвате различни дейности Ви
като полицай.

