
На основу члана 193. став 2. тачка 23) Закона о полицији („Службени гласник Републике Србије”, број
101/05) и члана 24. став 2. Закона о личној карти („Службени гласник Републике Србије”, број 62/06),
Министар унутрашњих послова доноси

ПРАВИЛНИК

о врстама услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова може да остварује допунска
средства

„Службени гласник РС“, бр. 64 од 26. јула 2006, 71 од 27. јула 2007, 14 од 5. фебруара 2008, 8 од 25.
јануара 2013, 119 од 31. октобра 2014.

Члан 1.
Овим правилником утврђују се врсте услуга чијим пружањем Министарство унутрашњих послова (у даљем
тексту: Министарство) може да остварује допунска средства.

Члан 2.
Министарство остварује допунска средства у вези са својом основном делатношћу, односно у складу са
пословима који су у функцији безбедности и евиденцијама из надлежности Министарства, а која имају
својство сопствених прихода, пружањем следећих услуга:

1. продаја вредносних образаца и регистарских таблица, које на основу закона издаје Министарство и
фотокопирање документације о регистрацији возила по захтеву странака;
2. превоз лица и ствари теретним возилима Министарства за потребе пресељења запослених и
пензионисаних припадника Министарства и чланова њиховог породичног домаћинства;
3. службена пратња и транспорт опасних материја, пратња ванредних превоза, оружја, новца, хартија од
вредности, племенитих метала и других драгоцености, уметничких и других предмета и добара од значаја
за Републику, за потребе Народне банке Србије, пословних банака, установа, организација и других
правних лица;
4. обезбеђивање спортских сусрета и других јавних манифестација, у складу са законом;
5. превоз лица лишених слободе за потребе судова, органа за прекршаје и завода за извршење кривичних
санкција, у складу са законом;
6. превоз и смештај странаца у објектима Министарства, када странци поседују сопствена средства, у
складу са законом;
7. ангажовање службених животиња, ватрогасних возила, бродова, справа, уређаја и друге опреме, уз
посебно одобрење министра унутрашњих послова;
8. сервисирање ватрогасних апарата и мерење притиска на хидрантским прикључцима;
9. превоз лица и ствари и друге услуге хеликоптерима са посадом;
10. извођење хидрограђевинских, хидроархеолошких и других подводних радова, стручни надзор и
контрола радова других извођача, извиђање и претраживање подводних терена и објеката, проналажења
и вађење потонулих предмета, преглед и израда скица и нацрта за извођење подводних радова, као и
обука ронилаца за све врсте подводних радова;
11. изнајмљивање биоскопске сале, спортских објеката и спортске опреме;
11а вештачења, услужне анализе, стручне обуке и предавања, изнајмљивање техничких средстава,
научних помагала, лабораторијског простора и других службених капацитета које користи Национални
криминалистичко-технички центар, и
12. друге услуге, у складу са законом и прописом министра унутрашњих послова.

Члан 2а
Ако се пружање услуга из члана 2. овог правилника тражи из хуманитарних, здравствених и других разлога
који доприносе угледу и афирмацији Републике Србије, министар може одлучити да се те услуге пружају
без накнаде.

Члан 3.
Брисан

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
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