
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

безготовинско плаћање конзуларних услуга од 01.09.2022.г. 

 

Таксе за конзуларне захтеве ће се, почев од 01.09.2022.године, плаћати искључиво 

безготовински, уплатом на посебан ЕУР рачун Амбасаде Р. Србије у Прагу: 

 

Носилац рачуна: SRBSKO - VELVYSLANECTVI 

Број рачуна: 310482260/0300 

IBAN: CZ37 0300 0000 0003 1048 2260 

BIC/SWIFT: CEKOCZPP 

 

Такса се мора уплатити пре доласка у Конзуларно одељење Амбасаде Р. Србије у Прагу 

ради подношења захтева за конкретну конзуларну услугу у унапред заказаном термину.  

Сугеришемо да то учините најмање два радна дана унапред како би уплата била 

евидентирана на рачуну Амбасаде, и то у валути ЕУР и пуном износу који је за 

конкретну конзуларну радњу наведен у ценовнику. Важно је да ово напоменете 

банкарском службенику пре извршене трансакције јер Амбасада не може да сноси 

трошкове евентуалних провизија. 

Плаћање у готовини или кредитном картицом приликом пружање конзуарне услуге неће 

бити могуће. 

За конзуларне услуге које нису наведене у ценовнику или било коју недоумицу 

контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде Р. Србије у Прагу + 420 257 533 949 

(радним даном од 14-16 часова) или konzularno.prag@mfa.rs. 
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Конзуларна услуга Такса и/или стварни 

трошак у ЕУР 
Издавање/замена  пасоша 65 € 

Превремено издавање/замена  пасоша 

(више од 7 месеци пре истека важећег 

пасоша)  

70 €  

Издавање путног листа за наше држављане 

и странце  

43€ 

Оглашавање пасоша неважећим  22€ 

Пријем у држављанство Р.Србије 220 € 

Престанак  држављанства Р.Србије 467 € 

Издавање извода из матичних књига и 

уверења о држављанству  
40 € 

Прибављање уверења о слободном брачном 

стању 
39 € 

Пријава рођења ради уписа у МКР и 

евиденцију држављана Р.Србије 
 9 € 

Пријава брака закљученог пред иностраним 

органом 
    14 € 

Закључење брака у ДКП 101€ 

Накнадни упис чињенице рођења у  МК              8€ 

Пријава смрти 11 € 

Издавање спроводнице 6 € 

Овера потписа на пуномоћју – изјави од 41 € 

Овера фотокопије од 30 € 

Наследничка изјава   72 € 

Тип А и Ц (боравак до 90 дана) 62 € 

Тип Д (привремени боравак)  32 € 

Царинска потврда 120  € 

Увођење у војну евиденцију 2 € 

Потврда о животу 2 € 

Остале потврде-уверења које издаје ДКП 32 € 

Прибављање уверења о некажњавању 

(МУП) 
   31 € 

 


