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ERRE TE IS KÉPES VAGY !

Szükséges információt a Központon vagy a helyi rendőrk- 
apitányságon kérhettek.

A pályázati űrlaphoz a helyi rendőrkapitányságon juttok, ahol 
kitöltitek, és a szükséges dokumentációval (iratokkal) együtt 
átadjátok. 

Az alapfokú rendőrképzés lehetővé teszi számotokra a rendőri fela-
datok szakszerű ellátásához szükséges ismeretszerzést.

A beiratkozás alapfeltétele:
 • Szerb állampolgárság,
 • A jelentkező ne legyen kettős állampolgár,
 • Büntetlen előélet, és bizonylat arról, hogy ellene nem
   folyik eljárás,
 • Életkora 18-tól több, 25-től kevesebb,
 • Négyéves középiskolai végzettség,
 • A Központban letett felvételi vizsga.

A beiratkozás külön feltételei:
 • «B» kategóriás járművekre szóló vezetési jogosítvány,
 • Testi-lelki higiéniai feltételek kielégítése,
 • A nők minimum 163, a férfiak 170 cm magassága.

A kiképzés során az úszás tökéletesítése is alapfeltétel.

A felvételi vizsga felöleli:
 • Egészségügyi vizsga,
 • Pszichológiai teszt,
 • Testi erőnlét ellenőrzése,
 • Nyelv-, és helyesírás ismerete,
 • Interjú.
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A központ díjmentesen biztosít:
 • Legidőszerűbb elveken alapuló szakképesítést,
 • Okatási anyagot,
 • A Központ diákotthonai kétágyas szobában való
   elszállásolást,
 • Élelmezést a központ éttermében.

Rendelkezésetekre állnak a:
 • Szakszerűen felszerelt dolgozószobák, szertárak,
 • Poligon, a rendőrképzéshez szükséges létesítményekkel,
 • Könyvtár, olvasóterem,
 • Sportpályák,
 • termek a harcászati jártasság megszerzéséhez,
 • Mozi,
 • Orvosi rendelő,
 • Klubok...

A sikeresen  elvégzett kiképzés után a belpolitikai minisztérium Önt, 
mint gyakornokot 6 hónapos próbaidőre küldi, a sikeresen letett 
szakvizsga után pedig lehetőséget ad arra, hogy az általános hatáskörű  
rendőrségnél dolgozzon rendőri poszton. 

Az alapképzés 42 hétig tart a Sremska Kamenica-i alapfokú rendőriskolában, 
és a helyi rendőrkapitányságon. A szakszerűen ellátott Központban fiatal 
lányok és fiúk oktatási programja három területet ölel fel:
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Fiatalok vagytok, talpraesettek, és életképesek
Vonz benneteket az akció, a kihivásokkal teli

Biztositott munkahely
Szakmai előrehaladásotok első állomása

A POLGÁROK SZOLGÁLATÁBAN

TÖRVÉNYESSÉG

LENDÜLET

KIHÍVÁSOK

• Szakképzés (biztonsági, helyi egységbeli szolgálat, rendőrihatáskör 
betöltése, kényszerintézkedés, bűnözés elleni fellépés, közbiztonság-és 
rend fenntartása, forgalomellenőrzés);

• Rendőri szakértelem (kommunikáció, idegen nyelvismeret, a 
védelmi rendszerben (szakhálózat) való jártasság, lőfegyver (rendőri 
védelmi felszerelés) szakszerű alkalmazása, céllövészet 
elsősegélynyújtással kiegészítve);

• A rendőri feladatkört felölelő témák (rendőralkalmazottak: 
kötelezettség, jog- és feladatkör, teendők, szabálysértési eljárás, emberi 
jogok, a rendőretika kódexe, a biztonság alapjai, rendőrtisztségi 
mentális higiénia).


