
                         

АМБАСАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

               П Р Е Т О Р И Ј А  

        

Драга пријатељи, држављани Републике Србије, припадници Српског народа и сви 

они којима је Србија и Српски народ на срцу 

Имајући у виду велики интерес међу нашим држављанима који живе у Кејптауну и 

околини за одржавање Конзуларног дана на основу одлуке Министарства спољних 

послова Републике Србије, представници Амбасаде ће у суботу и недељу 30. септембра 

и 1. октобра 2017. године бити у Кејптауну и обављати конзуларне услуге и одговарати 

на сва конзуларно-правна, економска и друга питања као и бити у прилици да пруже 

већину уобичајених конзуларних услуга из надлежности Амбасаде: 

- овлашћења,  
- пуномоћја,  
- потврде о животу 
- Захтеви за потврђивање веродостојности возачке дозволе 
- јавнобележнички записи (по новом закону неопходни а тичу се непокретности у 
Србији, потребно је најавити раније Амбасади),  
- Издавање царинске потврде (ослобађање од царине ако се враћате у Србију) 
- упис рођења деце и пријављивање бракова,  
- спроводнице, 
- увођење у војну евиденцију и регулисање војне обавезе,  
- питања држављанства - пријем и отпуст (знамо да за ово постоји посебан интерес 
наших људи посебно оних рођених у Босни и Херцеговини и Хрватској који још ово нису 
решили) 
- Издавање путних листова (потребно је најавити раније Амбасади), 
- имамо могућност од 1. јануара о.г. да склапамо и бракове између наших држављана  
(потребно је најавити раније Амбасади),  
- Примамо и захтеве за издавање виза за Србију и услужно за Црну Гору. 

Једино што за сада на жалост неће бити могуће је да се током Конзуларног дан ван 

седишта ДКП обави узимање биометријских података за пасоше, али се ради на томе у 

Србији да приликом неке од наших будућих посета и то буде могуће.  

Ако имате посебан захтев или Вам је евентуално потребно више обавештења, молимо 

да нам се претходно јавите на телефон  012 460 56 26 или мејл info@srbembassy.org.za  

Планирано је да све ове услуге можете да обавите у недељу 1. октобра 2017. од 14 до 

19 часова у Српском ресторану Mica Schwarma & Pizza код наших љубазних домаћина 

Милице и Томе Ћирића на адреси 53 Klipfontein Road, Mowbray, Cape Town. 

Молимо Вас да ово обавештење проследите даље и да дође до што више наших 

заинтересованих грађана за информисање или обављање конзуларних услуга.  

Амбасада Републике Србије у Преторији  

P.O. BOX 13026, HATFIELD 

 163 Marais Street, Brooklyn,  

Tel: (2712) 4606103, 4605626  

Fax: (2712) 460 6003 
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