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     ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
 
 

 
Услед повећаног интересовања грађана за издавање путних исправа у одређеним 
градовима Србије, пре свега у Београду и Новом Саду, Министарство унутрашњих 
послова увело је продужено радно време шалтера појединих управа, као и рад 
недељом.  
  
Нашим грађанима стоји на располагању и могућност заказивања термина 
електронским путем, преко портала еУправа. 
  
Овим путем, апелујемо на грађане који се за издавање путних исправа пријаве путем 
портала еУправа да заказане термине искористе и дођу да предају захтев, како се не 
би стварале додатне гужве или заузимали термини грађанима којима је пасош преко 
потребан.  
 
Тако су на пример у недељу у Полицијској станици у Новом Београду била 
 заказана 104 термина, а само 74  грађана их је и искористило.  
Такође, у појединим градовима грађани услугу електронског заказивања не користе у 
пуном обиму, те свакодневно остају слободни термини.  
  
Истичемо и то да ће запослени на шалтерима Управних послова примити све 
заинтересоване грађане који лично дођу у станицу да поднесу захтев за издавање 
пасоша.  
  
Још једном напомињемо да у Полицијској станици Нови Београд, где су иначе 
забележене највеће гужве је уведено радно време и недељом од 8 до 15 часова, а у 
Полицијској управи за град Београд, у Улици Љермонтова 12а радно време је 
продужено суботом до 20 часова, а уведен је и рад недељом од 7.30 до15.30 часова. 
  
У Полицијској управи у Новом Саду, од 16. маја,  шалтер сала на Булевару 
ослобођења број 143 радиће и недељом од 8 до 15 часова, где је омогућено 
заказивање термина за подношење захтева преко портала еУправе. 
 
Министарство унутрашњих послова увек ће бити на располагању и услузи својим 
грађанима.  
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