
Oдговор у вези са продуженим радним временом шалтера свих полицијских управа  
Министарства унутрашњих послова, од 01. јуна 2022. године, обавештавамо Вас 
следеће: 
 
Ово Министарство је, имајући у виду повећано интересовање грађана за 
издавањем докумената, током летњих месеци унапредило кадровске, техничке и 
административне капацитете и продужило радно време шалтера у следећим 
полицијским управама и станицама: 
 
У Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу уведен је рад недељом. Шалтери за 
документа грађана отворени су недељом у Полицијској управи за град Београд, 
Управи за управне послове, Љермонтова бр. 12а, од 7.30 до 15.30 часова, 
Полицијској станици Нови Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 165 од 7.30-15.30 
часова, Полицијској управи у Новом Саду, Булевар Ослобођења бр. 143 од 7.00 до 
15 часова, у седишту Полицијске управе у Нишу, у МК Филип Кљајић, улица Војводе 
Танкосића број 9а, од 7.30 до 15.30 часова и у Полицијској управи у Крагујевцу, у 
улици Трг Слободе број 3, од 7.30 до 15.30 часова. 
 
Радно време продужено је и на територији Полицијске управе за град Београд, у 
свим полицијским станицама и полицијским одељењима, од понедељка до суботе 
од 7.30 до 20 часова, као и у Полицијској управи у Врању – Полицијској станици 
Прешево од 07.30 до 20 часова сваког радног дана и суботом од 8.00 до 15 часова, 
у Полицијској управи у Крагујевцу - Полицијској станици Аранђеловац од 7.30 до 20 
часова сваког радног дана, у Полицијској управи у Нишу - Полицијској станици 
Дољевац од 7.30 до 20  часова сваког радног дана, у Полицијској управи у Новом 
Саду - Полицијској станици Бачка Паланка од  7.30 до 21 час сваког радног дана, у 
Полицијској управи у Панчеву - Полицијској станици Вршац од 7.30 до 20.00 часова 
сваког радног дана, у Полицијској станици Ковин радно време је продужено суботом 
од 8.00 до 15 часова, у Полицијској управи у Чачку - Полицијској станици Ивањица 
радно време је од 7.30 до 20 часова сваког радног дана, у Полицијској управи у 
Јагодини - Полицијској станици Параћин  и Ћуприја радно време је од 7.30 до 20 
часова сваког радног дана, као и суботом од 7.30 до 15.30 часова и у Полицијској 
управи Ужице – Полицијској станици Бајина Башта радно време је од 7.30 до 18 
часова сваког радног дана исуботом од 8 до 13 часова. 
 
Министарство унутрашњих послова и  даље предузима све кадровске и техничке 
мере како би се послови издавања докумената одвијали несметано и на дневном 
нивоу прати интересовање грађана за подношење захтева за издавањем 
докумената. 
 
Такође, Министарство унутрашњих послова ће као и до сада пратити потребе 
грађана и у складу са тим ревидирати радно време. 

 
 

 


