Информација о издавању нових, биометријских
путних исправа Републике Србије
Генерални конзулат у Диселдорфу, од понедељка 03.11.08 почиње са пријемом
захтева за издавање нових, биометријских пасоша Републике Србије.
Захтеви ће се примати понедељком, уторком, четвртком и петком од 08.30 до 16.00
часова, а средом од 08.30 до 13.00 часова.
Термини за пријем захтева се могу заказати сваког радног дана (осим средe) од 12.00 до
16.00 часова на следећи број телефона 0211-239 550 271.
Без заказаног термина захтеви се неће примати.
За подношење захтева потребно је приложити следећа документа:
- оригинал уверења о држављанству, не старијег од годину дана, на увид,
- оригинал извода из матичне књиге рођених, не старијег од годину дана, на увид,
- документ који доказује идентитет подносиоца захтева, на увид ( плави пасош,
лична карта или возачка дозвола ) и
- пожељно је да странка приложи и дигиталну фотографију 5х5 цм на једнобојној
сивој позадини ( није обавезно ).
Дете, без обзира на године старости, добија властити пасош и не може се уписати у
пасош родитеља. За малолетна лица, поред горе наведених докумената, неопходно је
присуство оба родитеља или, уколико је један спречен,
потребно је доставити његову писану сагласност оверену од стране надлежног органа.
Скрећемо посебну пажњу на следеће услове.
Не могу поднети захтев за добијање новог, биометријског пасоша:
- лица која немају ЈМБГ ( јединствени матични број грађана ),
- новорођена деца у иностранству, док се не упишу у матичну књигу рођених и
књигу држављана у Републици Србији, и док им се не изврши пријава
пребивалишта и одреди ЈМБГ,
- лица која склопе брак пред иностраним органом док се брак не упише у матичне
књиге венчаних у Републици Србији
Такса за издавање пасоша износи 51 евро.
Процедура обраде захтева и издавања путне исправе, уколико је подносилац
захтева приложио сва потребна документа, траје до 60 дана (путне исправе се
израђују у Републици Србији).
Досадашње, плаве путне исправе, издаваће се само у хитним случајевима држављанима
Републике Србије који још не испуњавају услове за добијање биометријске путне
исправе или чекају на решавање поднетог захтева а у међувремену требају хитно да
путују, под условом да испуњавају све законом прописане услове за добијање плаве
путне исправе.

