
28.11.2019. 

ЈЕДИНСТВЕНИ ЦЕНОВНИК КОНЗУЛАРНИХ УСЛУГА У КАНАДИ 

 

Р. бр. Конзуларно правна радња - услуга износ 

1.  Издавање биометријског пасоша 99 

2.  Издавање путног листа  66 

3.  Оглaшавање пасоша неважећим 34 

4.  Потврда о транскрипцији и... у биом. пасошу  Ђ - DJ 27 

5.  Издавање извода из матичне књиге рођених у ДКП 63 

6.  Прибављање извода из матичних књига: 
- на домаћем обрасцу 
- на међународном обрасцу 
- за уверење из матичних књига 
- за уверење о слободном брачном стању 

 
64 
67 
68 
73 

7.  Пријава рођења детета 28 

8.  Записник о признавању очинства 14 

9.  Пријава брака закљученог код иностраног органа 28 

10.  Потврда о животу 4 

11.  Пријава смрти 28 

12.  Издавање спроводнице  10 

13.  Овера потписа на пуномоћју – изјави: 
- за први примерак 
- за други примерак 
- за трећи и сваки наредни примерак 

 
65 
33 
20 

14.  Овера потписа на пуномоћју-изјави сачињеној у ДКП: 
- за први примерак 
- за други примерак 
- за трећи и сваки наредни примерак 

 
95 
33 
20 

15.  Овера потписа - солемнизација исправе: 
- за први примерак 
- за други примерак 

- за трећи и сваки наредни примерак 

 
65 
33 
20 

16.  Овера потписа - јавнобележнички запис: 
- за први примерак 
- за други примерак 

- за трећи и сваки наредни примерак 

 
95 
33 
20 

17.  Овера фотокопије: 
- за први примерак 
- за други и сваки наредни примерак 

 
48 
16 

18.  Надовера службеног  потписа и печата 
- надовера нотара који има депонован потпис у Амбасади 
- надовера нотара који нема депонован потпис у Амбасади 

 
70 
80 



Р. бр. Конзуларно правна радња - услуга износ 

19.  Овера превода које донесе странка: 
- до 100 речи 
- за сваку следећу реч 

 
37 

0,09 

20.  Овера превода сачињеног у Амбасади: 
- до 100 речи 

за сваку следећу реч 

 
81 

0,17 

21.  Овера наследничке изјаве: 
- за оверу наследничке изјаве 
- за састављање и оверу наследничке изјаве 

 
65 

114 

22.  Визе – Ц (боравак до 90 дана) 97 

23.  Визе – Д 49 

24.  Царинска потврда 190 

25.  Остале потврде које издаје ГК 52 

26.  Прибављање уверења о некажњавању, провера веродостојности 
докумената 

 
62 

27.  Прибављање докумената о социјалним, радним, имовинским и 
другим питањима из РС 

54 + такса 
органа који 

издаје 
документ 

28.  Пријем у држављанство Р. Србије – чл. 23. Став 1. 324 

29.  Пријем у држављанство РС по међунар.  уговорима 209 

30.  Пријем у држављанство Р. Србије – избегла, прогнана и расељена 
лица 

 
103 

31.  Утврђивање држављанства Р. Србије 101 

32.  Упис у евиденцију држављана Р. Србије (18-23) 119 

33.  Отпуст из држављанства Р. Србије      692 

34.  Реализација оставине у ДКП: 
- захтев 
- трансфер реализованих средстава 

- посебни трошкови 

 
24 

10,5% 
? 

35.  Предузимање службене радње код иностр. органа 48 + * 

36.  Чување хартија од вредности, предмета оставине, новца од 
обештећења и сл. 

 
60  + * 

37.  Увођење у војну евиденцију 4 
 


