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Олеснетото патување во ЕУ станува 
реалност за граѓаните на поранешната 

југословенска Република Македонија 
– во тоа лежи суштината на договорот за 

визно олеснување меѓу ЕУ и поранешната југословенска 
Република Македонија. Целта на овој нов визен режим 
е да се олесни издавањето визи за краток престој на 
лицата кои се државјани на оваа земја. Тоа ќе ја направи 
европската перспектива на поранешната југословенска 
Република Македонија пореална за нејзините граѓани. 
Визното олеснување претставува прв конкретен чекор 
кон укинувањето на визниот режим.

Договорот за визно олеснување има предности за сите 
државјани на поранешната југословенска Република 
Македонија кои патуваат во ЕУ во форма на помал 
надомест за виза (35 € наместо општо применливата 
стапка од 60 €) и побрзо одговарање на апликациите 
за виза (максимум 10 дена како основно правило). 
Исто така, постојат предности за пошироки категории 

граѓани во форма на поедноставени барања за 
документи во врска со целта на патувањето, како и јасни 
правила за тоа кога се издаваат визи за повеќе влезови. 
За одредени категории на лица, како што се студентите 
и пензионерите, визите ќе се издаваат бесплатно.

Оваа брошура ги содржи основните информации за 
заинтересираните апликанти во врска со правилата 
и принципите за издавање виза за краток престој. 
Земјите-членки на ЕУ ќе преземат чекори со кои сите 
постојни аранжмани ќе бидат усогласени со текстот и 
духот на договорите за визно олеснување, а тие треба 
да обезбедат и дополнителни детали на интернет 
страниците на нивните конзуларни служби. 
Допол ни телни информации може да се најдат и 
на веб страницата на Делегацијата на Европската 
Комисија во Скопје (http://www.delmkd.ec.europa.
eu/en/index.htm) и на веб страницата на Владата 
на поранешната југословенска Република Македо-
нија (www.mfa.gov.mk). 

1. Виза за краток престој
Дали планирате да престојувате во една земја-членка на ЕУ или во неколку земји-членки на ЕУ  • 
не повеќе од 90 дена за период од 180 дена?

Дали имате намера да транзитирате низ една или неколку земји-членки на ЕУ?• 

Во тој случај, потребна ви е виза за краток престој, што значи овластување издадено од една земја-членка на 
ЕУ за ваш престој во или за транзитирање низ оваа или неколку земји-членки.

Важни информации

Новите правила за визно олеснување важат за сите земји-членки на ЕУ, освен за Велика Британија, Ирска и Данска. 
Овие земји-членки се охрабруваат да склучат поединечни договори со содржина слична на договорот со ЕУ. Исто 
така, има потреба од поединечни договори со Норвешка и Исланд.

Каде се аплицира?

Можете да аплицирате за виза во конзуларната • 
служба на земјата-членка на ЕУ каде имате намера 
кратко да престојувате. 

За краток престој во повеќе од една земја-членка на • 
ЕУ, обратете се во конзултатот на земјата која е вашата 
главна дестинација. 

Доколку е тешко да ја одредите главната дестинација, • 
обратете се во конзултатот на земјата од Шенген 
областа во која најпрво ќе влезете.

Кои се минималните барања за да 
аплицирате за виза? Вие мора да:

Го пополните и потпишете формуларот на апликацијата • 
за виза.

Приложите пасош чие траење истекува најмалку три • 
месеци по датумот на истекување на бараната виза.

Го наведете превозното средство кое планирате да го • 
употребите.

Покажете дека поседувате доволно средства за да ги • 
покриете трошоците на вашето патување при одење 
и враќање.

Покажете валидно здравствено осигурување за пату-• 
вањето.

Ja oпишете намерата и околностите на вашата посета.• 



Новите правила за визно олеснување се однесуваат на 
последната точка:

Примерите кои се наведени подолу се случаи кои 
може да ви послужат за ваша ориентација. Притоа 
имајте предвид дека оваа листа ви е дадена само како 
упатство и не значи дека со неа сé е опфатено. Доколку 
припаѓате на некоја од следните категории, само 
документите кои се наведени ќе ви бидат побарани 
за да ја оправдате целта на вашето патување; ниту 

едно друго оправдување, покана или потврда нема да 
бидат побарани. Меѓутоа, сите останати барања кои се 
потребни за да добиете виза, како што се на пример 
документи со кои докажувате дека поседувате средства 
за да ги покриете трошоците на вашето патување 
остануваат непроменети и треба да бидат проверени 
во конзулатот каде што планирате да аплицирате за 
виза.

Целта на вашиот 
краток престој во 
земја-членка на ЕУ

Доколку сте …
ќе треба да ја оправдате причината за 
вашето патување и да приложите:

Професионална … бизнисмен …
писмено барање од домаќинот правно лице или 
компанија или јавна институција.

… учествувате во меѓународни 
изложби, конференции, симпозиуми, 
семинари …

писмено барање од организацијата домаќин.

… ученик, студент, наставник кој 
придружува …

писмено барање или потврда дека сте запишани на 
универзитетот, колеџот или училиштето.

… учествувате на научен, културен, 
уметнички или спортски настан …

писмено барање од организацијата домаќин.

Приватна … близок роднина – сопружник, дете 
или родител на граѓанин на вашата 
земја кој легално престојува во некоја 
од земјите-членки на ЕУ …

писмено барање од роднината која планирате да ја 
посетите.

… лице кое има намера да ја 
посети земјата-членка на ЕУ поради 
здравствени причини или лице кое е 
потребно за придружба …

официјален документ од здравствената 
институција и доказ за поседување доволно 
финансиски средства за да го платите лекувањето.

… патување поради туризам …
потврда или ваучер од туристичка агенција или тур 
оператор.

… присуствување на  погребна 
церемонија …

официјален документ со кој се потврдува смртта, 
како и  потврда од семејството или од други лица.



Важни информации

Имајте предвид дека ЕУ или националниот закон ќе продолжи да се применува за сите прашања кои не се 
опфатени со овие договори за визно олеснување, како што се: одбивање да се издаде виза, признавање на патната 
документација, општиот услов лично да се поднесе апликацијата за виза, можноста да се повикаат апликантите на 
интервју во поединечни случаи доколку постои сомневање, да се одбие влез или други мерки на протерување, но 
исто така и постоечката флексибилност за чесните патници.

Виза за краток престој со повеќе влезови во ЕУ ќе ви биде издадена, со важност од  
една година, доколку

во текот на претходната година сте извадиле најмалку една виза• 

ја имате искористено во согласност со законите за влез или престој на посетената земја-членка на ЕУ• 

редовно патувате во земја-членка на ЕУ и:• 

сте бизнисмен• 

имате • професија поради која учествувате на 
меѓународни изложби, конференции, симпозиуми, 
семинари или други слични настани

имате потреба редовно да ја посетувате земјата • 
поради здравствени причини или потребно е да 
придружувате некого

редовно учествувате на • научни, културни, спортски 
или уметнички настани

студент•  кој редовно патува поради студиите или 
образование

2. Визи за краток престој со повеќе влезови

Виза за краток престој со повеќе влезови во ЕУ ќе ви биде издадена, со важност од 
2 години и максимум важност од 5 години, доколку 

припаѓате на една од горенаведените категории• 

во текот на претходната година имате искористено една годишна виза со повеќе влезови • 
во согласност со законите за влез и престој во земјата-членка на ЕУ која ја посетувате и 

причините за барање на виза со повеќе влезови сé уште се важечки• 
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Надоместот за обработка на вашата апликација за виза 
изнесува 35 eвра. Овој надомест се однесува на визите 
со еден и со повеќе влезови.

3. Колку треба да платите за апликацијата за виза со краток престој?

Дипломатските мисии и конзуларните претставништва 
на земјите-членки на ЕУ одлучуваат по барањето за 
издавање на виза во рок од 10 календарски денови 
од датумот на прием на апликацијата и потребните 
документи.

Овој временски период може да се намали на 3 
работни дена или помалку доколку станува збор за 
итни случаи. Може да се продолжи на 30 календарски 
денови во поединечни случаи, особено кога е потребно 
натамошно разгледување на апликацијата.

4. Колку долго трае процедурата за обработка на вашата  
апликација за виза?

Блиски роднини. • 

Лица кои имаат доставено документи со кои се • 
докажува потребата за нивното патување од хумани-
тарни причини, вклучувајќи добивање на итно 
здравствено лекување и лицето кое го придружува 
тоа лице, или да се присуствува на погреб на близок 
роднина или посета на близок роднина кој е сериозно 
болен.

Пензионери• .

Деца на возраст под 6 години.• 

Лица со пречки во развојот • и лица кои ги придружу-
ваат, доколку е потребно.

Ученици, студенти и наставници кои придру-• 
жуваат кои патуваат поради студии или образование, 
вклучувајќи ги програмите за размена на студенти, 
како и други училишни активности.

Лица кои учествуваат во • научни, културни, спорт ски 
и уметнички активности, вклучувајќи универзитет-
ски и други програми за размена.

Следниве категории на лица имаат право на бесплатна виза:



European Commission – Directorate General for Enlargement 
Unit A2: Information and Communication
Postal address: Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels


