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1. За добивање виза за сите членки на Шенген зоната и на 
Европската Унија, започнува и од 01. јуни 2004 година 
задолжителна е и полиса за патничко осигурување *) при  
поднесувањето на барањато за виза. Пасошот треба да биде со 
важност од најмалку 3 месеци подолго од престојот што треба да 
биде одобрен со визата (некои амбасади бараат подолг рок).  

ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ   
 

 
 

2. Шенген визата обезбедена од ДКП на една држава-членка на 
Шенген зоната, важи за влез во сите 24 членки на Шенген (освен 
за Грција): 
Австрија, Белгија, Германија, Грција, Данска, Естонија, Италија, 
Исланд, Латвија, Литванија, Луксембург, Малта, Норвешка, 
Полска, Португалија, Словачка, Словенија, Унгарија, Финска, 
Франција, Холандија, Чешка, Шведска и Шпанија. 

 
3. За државјаните  на Република Македонија за патување во Руската 

федерација се применува Спогодбата склучена меѓу Владата на 
Република Македонија и Владата на Руската федерација за 
услови на заемни патувања на државјаните на Република 
Македонија и на Руската Федерација (Сл. Весник на РМ бр.119 од 
19.09.2008 г.) согласно која: 
- виза не е потребна за: 
 а) носители на дипломатски и службени патни исправи (престој 
не подолг од 90 дена) 
 б) државјаните кои имаат одобрение за привремен или постојан 
престој во Руската Федерација 
 в) државјани кои патуваат во Руската Федерација заради:  
 *остварување на деловни контакти, размена во научно-
техничка, образовната, културната, спортската област и 
новинарската дејност, краткорочен студиски престој и лекување, 
како и посета на роднини или познати (престој до 90 дена, врз 
основа на покана од физички или правни лица оформена согласно 
законодавство на Руската Федерација) 
 * туристички патувања (престој до 30 дена), врз основа на 
оригинален договор за давање туристички услуги (ваучер) и 
потврда за прифаќање на странскиот турист од организацијата 
која врши туристичка дејност на територијата на Руската 
Федерација 
Во сите други случаи потребна е виза. 
Од наплаќање на такси за издавање на виза се ослободени 
одредени категории на државјани 
 

За државјаните  на Република Македонија за патување вo 
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Азербејџан, Белорусија и Украина се применува Спогодбата 
склучена меѓу Владата на поранешните СССР и СФРЈ за взаемни 
патувања на граѓани, од 3.10.1989 година според која виза не е 
потребна: 

а.   за дипломатски и службени патни исправи  и  за граѓанските 
патни исправи клаузула “деловно” 
б.   за туристички и групни патувања во организација на туристички 
агенции  и поединечно со “ваучер” 
в.  со заверка на покана ако се оди во посета на роднини или  
пријатели или со “заверена  телеграма” во итни случаи 
(свечености, болести и сл.) до 90 дена. 
г.  за посета  на гроб на роднина што се докажува со потврда од 
Црвен Крст 
д.  за патување заради здравствени прегледи или консултации, се 
приложува упат или покана од здравственаорганизација. 
 
Во сите други случаи потребна е виза.  
 
За дополнителни инструкции молиме да се обратите во 
Амбасадата  во која сакате да аплицирате за виза. 
  

 
 
4. 

1. Патничко-здравствените осигурителни полиси мора да се 
печатени исклучиво компјутерски; 

Фотографиите треба да бидат изработени под овие критериуми: 
да бидат во боја, големината на сликите да биде 47 х 36 мм, големината 
на ликот на самата слика да биде 32 – 36 мм, а главата на сликата да 
стои справно – целата глава да се гледа апликантот да има природен 
израз на лицето, со отворени  очи и затворена уста; очите мора да се 
гледаат, марами и шешири не се дозволени! 
 

5. За дополнителни инструкции молиме да се обратите во 
Амбасадата  во која сакате да аплицирате за виза∙ 

24.noemvri  2008  година 
______________________________________________________________ 
*)  

2. Ако полисата ја издава агент на компанијата или брокер мора да 
има негов потпис, печат или жиг; 

3. Полисата мора да има име, телефон, факс или е-маил адреса на 
контакт лице за покривање на осигурувањето во ефектива – како 
доказ за наплатување на оштета; 

4. Вакви услови бараат Амбасадите на земјите-членки на Шенген и 
на ЕУ во РМ + Швајцарија и Лихтенштајн; 

5. Полисата мора да биде со минимум покриеност за 30,000 евра; 
6. Полисата треба да гарантира и репатријација (враќање) на 

осигуреникот во РМ во случај на болест. 
 
НАПОМЕНА: Во продолжение се наведени информации за пооделните 
држави, но амбасадите го задржуваат правото да побараат и дополнителни 
документи и прилози! 
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______________________________________________________________ 

АВСТРАЛИЈА                                                                                      
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1Формулар                                  
• 4 Фотографии                            
• Покана             

               
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 50 евра (Стопанска банка) 
 
 

АВСТРИЈА                                                                                            
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилозии потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија                            
• Покана 
• Патни~ко осигуруваwе  

 
в) Ценовник за визи: 
 
 Сезонски и студенти∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 75 евра 
 Сите останати∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35 евра 
 
 
 
 
 
 
 
 

АВГАНИСТАН                                                                                       
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија 
б) Стандардни документи и прилозии потребни за виза: 
 

• Пасош 
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• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана – заверена во Конз.оддел на МНР/Кабул 
• Патни~ко осигуруваwе  
• Авио-билет / повратен 

 
в) Ценовник за визи: 
 
 Виза / еднократна ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 30 евра 
 Повеќекратна  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  60 евра 
 
 
 
 
 

АЛБАНИЈА                                                                                          
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје. Врз основа на билатерална   
спогодба, за др`авјаните на Р. Македонија и на  Р.Албанија визи за едно 
патуваwе или транзит и виза на заедни~ка патна исправа се издаваат и 
на грани~ните премини ме|у двете земји. 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1Формулар                                  
• 1 Фотографија                            
• Покана             

               
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРГЕНТИНА                                                                                         
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
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• Покана од домаќинот (или компанијата, која доставува и потврда 
за платежната способност на банката и регистерот на компании; 

• фотокопија од страната со слика на пасошот; 
• фотокопија од л.к. 
• фотокопија од повратен авио-билет; 
• 1 фотографија – не постара од 3 месеци; 

 
в) Ценовник за визи: 
 
 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 25 $ 
           2 влеза∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙40 $ 
           3 влеза∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 55 $ 
 
 
 
 
 
 

БЕЛГИЈА                                                                                               
 

a) Виза се бара во Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје∙ 
      б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана 
• Патни~ко осигуруваwе – не треба за ДП / СП 
• Повратна авио карта 
• Хотелска резервација  

 
v) Ценовник за визи: 
     Сите визи 2.130, 00 денари – не плаќаат само ДП 

 
 
 
 

 

БРАЗИЛ                                                                                                
 

а) Виза се бара во Амбасадата во Софија 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• пасош – минимум важност 6 месеци 
• 1 формулар 
• 1 фотографија 
• покана 
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• копија од повратен авио-билет 
 
 
в) Ценовник за визи: 
 
 
 60 УСД, за туристички визи 90 УСД 

 
 
 
 
 
 
 

ВЕЛИКА БРИТАНИЈА   И СЕВЕРНА ИРСКА                                
 

а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана             
• Патни~ко осигуруваwе 
• Резервација за повратен авио-билет 
• Доказ за средства за престој 
• Уплата за виза 
• Хотелско сместување 
• Потврда од работа / или за приватњак - фирма 

в) Ценовник за визи: 
 1 влез до 6 месеци∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 78 евра  
 2 години ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 99 евра 
 Транзит∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 39 евра 

 
 
 

Напомена: 
                    - Среда и петок не се примаат бараwата за виза 
                    - Ако патуваwето е за САД, не треба транзитна виза и  
                       обратно ако патувате за РМ 

ГАБОН                                                                                                  
 
      а) Виза се бара во Амбасадата во Рим  

b) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 
• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
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• 2 Формулара                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана               
• Повратна авио карта (копија) 
• Сертификат за вакцинација 

 
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 31 евра 
 
 
 
 

ГЕРМАНИЈА                                                                                           
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{  
• 2 Формулари                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана           
• Патни~ко осигуруваwе (Кјуби, Вардар, Еуролинк) 

 
в) Ценовник за визи: 
 
 1 влез ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 25/30 евра 
 3/6 месеци мулти∙∙∙∙∙∙∙ 35 евра 
 1 година мулти∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 50 евра 
 
Посета на саем во Германија. / Секој ден од 08,00 ~асот мозе да се поднесе бараwето! 
- Покана од саемот 
- Писмо од МК фирмата до Амбасадата 
- Изјава за тросоци 
- М1 и М2 
- Осигуруванје 
- 2 слики со бела позадина  
- Копија од ПИ 
- Копија од З.Легитимација / 4 стр. 
- Копија од регистрацијата на фирмата 
 
 

ГВАТЕМАЛА                                                           
 
            НЕ ТРЕБА ВИЗА - Според информација од Амб. на Гватемала  
во Рим, телефонски разговор од 16.05.2006 (тел. 00390636381143) – 
споед Првиот секретар, г-ѓа Мариа Исабел. Ова сеуште не е 
потврдено со нота! 
                    
      а) Виза се бараше во Амбасадата во Рим  

c) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
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• Пасош 
• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана               
• Повратна авио карта (копија) 

 
в) Ценовник за визи:  / 
 
 
 

ГРЦИЈА                                                                                                   
 
а) Виза се бара во Канцеларијата за врски во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографија -  со бела позадина крај ликот  
• Потврда од фирма/факултет/школо                              
• Копија од здравствена лигитимација 1 и 2 страна 
• Копија од обрасци М1М2 – задолжително / пензионери - чек 
• Копија од ДП / СП – за вработени во МНР 
• Поранешна виза – оригинал + копија 
• Патничко осигурув. (компјутерски издадено) – оригинал + копија:  
- пове}екратна виза, со важност од 1 година, најмалку 30 дена осиг.; 
- виза за 1 влез, најмалку 15 дена осигуруваwе; 
- виза за  2 влеза, најмалку 30 дена осигуруваwе; 
- виза за 1 транзит, најмалку 5 дена осигуруваwе; 
- виза  за 2 транзита, најмалку 10 дена осигуруваwе.  
- Визите добиени пред 05.05.2005 год. важат без патничко осигу. 
 

в) Ценовник за визи: Сите видови  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35 евра 
   (не се примаат апоени од 100 или 50 евра) 
 
 
 
 
 
 
 

ГРУЗИЈА    (ГЕОРГИА)            
 
 
 
а) Виза се бара во  било кое ДКП-е или на грани~ен премин на Грузија 
б) Стандардни документи  
 

• Пасо{ (најмалку 6 месеци ва`ност) 
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• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар 
• 1 Фотографија 

 
в) Ценовник за визи: 
           за 1 влез-излез, престој 1м. 10 $ 
           за 1 влез-излез , престој 3 м. 30$ 
           пове}екратна виза, од 6 м.  до 1 год. 100$ 
 
 
 

ДАНСКА                                                                                                  
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија  
 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од пасош 
• 2 Формулара (целосно и правилно  пополнети, особено 

детаљите за пасошот, информации за предходни визи)                                  
• 2 Фотографии  (не постара од 1 месец, со бела позадина, 

форма за пасош)                           
• Покана од надлежен орган или институција во ДК 
• Патни~ко осигуруваwе 
• Фотокопија од авио-карта (со фиксни датуми) 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 1 месец, 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 40 евра 
 3 месеци, 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 50 евра 
 3 месеци, мулти∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 55 евра 
 1 година, мулти∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 70 евра 
 
 
 
 
 
 

ДОМИНИКАНСКА РЕПУБЛИКА                                                       
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Рим 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза (носители на 
туристи~ка карта патуваат без виза): 

• покана  - за бизнис патуваwа 
• пасо{ (6 месеци ва`ност) 
• 1 формулар (пе~атен на ма{ина) 
• 4 фотографии (формат за пасо{) 
• 2 целосни копии на пасо{от 
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• повратна авио карта 
• сертификат за вакцинација + здравствено осигуруваwе 
• потврда за неосудуваност и за материјална состојба 

 
Процедурата за виза трае 6 – 8 недели, а се издава со ва`ност до 60 

дена престој во Доминиканската Република! Туристи~ката карта се 
издава преку агенција! 

 
в) Ценовник за визи: 
 
 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 25 $ 
           2 влеза∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙40 $ 
           3 влеза∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 55 $ 
 
 
 

ЕГИПЕТ                                                                                                   
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија.  
За туристи~ки цели, со престој од 30 дена, визата се издава и на 
аеродром (на грани~ен премин)! 
б) Стандардни прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ (потпи{ан и со 6 месеци ва`ност) 
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија   
• повратна авио-карта                        

               
               
              
в) Ценовник за визи: 
 
 Бизнис∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 24 $  
 Туристи~ка∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 16 $ 
 
 
 
 
 
 

ЕКВАДОР                                             
 
а) Виза се бара во Почесниот Конзулат во Белград:  
б) Стандардни прилози потребни за виза: 
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• Пасо{ (потпи{ан и со 6 месеци ва`ност) 
• Покана (заверена кај нотар во Еквадор) 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии   
• повратна авио-карта 
• Потврда за неосудуваност 
• Потврда за ХИВ тест 
• Потврда од банка за финансирање на престојот                     

                             
              
в) Ценовник за визи: 
 
 Туристи~ка∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙60 УСД 
 
 
 
 
 
 
 

ЕРМЕНИЈА                                       
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија:  
Визата се издава и на Граничен Премин! 
б) Стандардни прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ (потпишан и со 4 месеци ва`ност) 
• Покана 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија   
• повратна авио-карта 

                             
              
в) Ценовник за визи: 
 
 Туристи~ка∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 45 УСД 
 
 
 
 

ЕСТОНИЈА                                                                                              
 
а) Виза се бара  во Амбасадата на Унгарија во Скопје која е надлежна за 
издавање на Естонски визи. 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза:   
 

• пасо{ 
• копија од пасо{ 
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• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија во боја - формат за пасо{                            
• покана-оригинал или 
• вау~ер од туристи~ка агенција 
• патни~ко осигуруваwе 
• се прилага доказ за 2480 ЕЕК (165 евра) за 1 м престој 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 гратис 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗРАЕЛ                                                                                                  
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград  
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{    
• Копија од пасо{ 
• 2 Формулари                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана 
• Авио билет резервација 
• Потврда од работа 
• Патни~ко осигуруваwе 
• Хотелска резервација 
• Ва`носта на пасо{от да е најмалку 6 месеци 

              
в) Ценовник за визи: 

Без надомест за визи за туристи~ки или деловни цели, со престој 
до 90 дена. 

 
 
 
 

ИНДИЈА                                                                                                   
 
а) Виза се бара во Амбасадата во  Софија 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
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• Пасо{ (6 месеци ва`ност, потпи{ан и со 
      најмалку 2 празни/бланко страници) 
• Копија од пасо{ 
• 1Формулар                                  
• 2 Фотографии 
• повратен авио-билет                    
• покана       

    
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите  видови визи се 51 евра. 
 
 
 
 
 
 
 

ИНДОНЕЗИЈА                                                                                 
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград или Будимпе{та 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана 
• Авио билет резервација 

               
                            
в) Ценовник за визи: 
 
 сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35 $ 
 
 
 
 
 
 

ИРАК                                                                                     
 
 
 
 
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија. 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
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• Пасо{ 
• Копија од  пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографии                            
• Покана 
• Тест за СИДА при влез - најкасно 10 дена по влегуваwето. 

Тестот се прави бесплатно во Центарот за Анализа во 
Багдат и не е задол`ителен за деца под 14 години, `ени 
над 50 и ма`и над 60 години.              

• Патни~ко осигуруваwе 
 

в) Ценовник за визи: 
 
     40 УСД 
 
 
 
 
 

ИРСКА                                                                                                    
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Братислава, подносителите за 
слу`бени патуваwа директно ги испра}аат бараwата до Ирската 
амбасада во Баратислава, а не како до сега до на{ето ДКП-е во Виена 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од  пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 3 Фотографии                            
• Покана    
• Патни~ко осигуруваwе 

 
в) Ценовник за визи: 
 
       гратис 
 
 
 
 

ИСЛАНД                                                                                              
 
 

a) Визите се издаваат во Француската Амбасада во Скопје 
                 б)  Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

 Пасо{ 
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 Копија од  пасо{ 
 1 Формулар                                  
 1 Фотографија                            
 Покана 
 Копија од здравствената легитимација 
 Патни~ко осигуруваwе 

 
 

       в) Ценовник за визи: 
 
  Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2134,00 денари 
 
 
 
 
 
 

ИТАЛИЈА                                                                                         
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{  
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија                            
• Покана 
• Копија од сите предходно добиени визи 
• Потврда од работа 
• Копија од здравствена легитимација (1и2 страна) 
• Патни~ко осигуруваwе 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 транзит∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 650,00 денари 
 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙1600,00 денари 
 3/6 месеци, мулти∙∙∙∙∙∙∙∙ 2120,00 денари 
 1 година, мулти∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙3100,00 денари 
 
 
 
 
 
 

ЈУЖНО АФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА                                            
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Атина 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза:  

mailto:JU@NO�
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• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана 
• Авио билет резервација 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 1 месец, 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 30 $ 
  
 
 

КИНА                                                                                                    
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија одпасо{ 
• 1Формулар                                  
• 1 Фотографија                            
• Покана               

               
                         
в) Ценовник за визи: 
 
 1 месец, 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 30 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЗАХСТАН                                                                  
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Виена. 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
  

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
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• Формулар                                  
• 1Фотографија                            
• Покана               

 
в) Ценовник за визи (ДП и СП - гратис): 
 
 туристи~ка∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 40 евра 
 деловна∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 70 евра 
 
 
 
 
 
 

КАНАДА                                                                                                
 

a) Виза се бара во Амбасадата во Белград, за приватни патувања, а 
за службените

b) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 

 во Виена – доколку се транзитира преку 
Канада, дури и на меѓународниот аеродромски транзитен 
простор. 

 
• Пасош 
• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана            

              
    в) Ценовник за визи: 
 
 1 влез / месец ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 55 евра  

 - преку /Комерцијална, каде имале обрасци! (уплатница) 
Se uplaka na slednovo 
konto:________________________________________ 
BANK-AUSTRIA / CREDITANSTALT / EUR  55 
KONTONUMER  50670469901 / EMPFANGERBANK  1200 

 
Empfangezin – Canadian Embassy, Wien / Imigrationsabteilung________ 

 
 
 
 

КАТАР                                                                                                      
 

а) Виза се бара во Амбасадата во Рим, но постои можност истата да 
се добие и на аеродром, со покана на која има број на виза! 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
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• Пасош (валиден најмалку 6 месеци) 
• 2 Копии од пасошот 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии  (боја)                          
• Покана   
• Копија од повратна авио-карта          

              
    в) Ценовник за визи: 
 
 1 влез  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙Q.R. 50 - * il cambio: 1$=3.65 Q.R.* 
 
 
 
 
 

КEНИЈА         
 
За делегации - виза на аеродром/граница/најава/факс 
EMBASSY OF KENYA IN PARIS, 3, rue Freycinet, 
Tel: 01 56 62 25 25, Fax: 01 47 20 44 41, E-mail: 

75116 - PARIS. 
paris@amb-kenya.fr 

 
а) Виза се бара во Амбасадата во Париз 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош / валиден најмалку 6 месеци 
• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија                           
• Покана     
• Повратна авио-карта 

             
               
в) Ценовник за визи:      еден влез ...............40 е 
    двократни................80 е 
    повеќекратни...........80 е 
    транзит.....................20 е (на влез) 
 
 
 
 
 
 

КИПАР                                                                                                  
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

mailto:paris@amb-kenya.fr�
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• Пасош 
• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана     
• Повратна авио-карта 
• Патничко осигурување           

              
               
в) Ценовник за визи:     35 е 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОЛУМБИЈА                                                                                     
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Виена 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ - минимум 6 месеци валиден и најмалку 3 празни 
страници  

• 2 Копии од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 3 Фотографии - формат за пасо{                            
• Покана 
• Доказ за финансиска покриенот за време на престојот 
• Повратен авио билет 

              
 
в) Ценовник за визи: 
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КОРЕА РЕПУБЛИКА  (ЈУ@НА)                                                         
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија  
• Покана                           

               
               
в) Ценовник за визи:  40 евра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОСТАРИКА                                                                                       
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград или Софија 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копиј од пасо{ 
• 1Формулар                                  
• 3 Фотографии                            
• Покана 

                             
в) Ценовник за визи:         20 $ 
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ЛАТВИЈА                                                                                              
 
 
(ЛЕТОНИЈА) 
 
а) Виза се бара во Амбасадата на Сојузна Република Германија во 
Скопје која е надлежна за издавање на Летонски визи. 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1Формулар                                  
• 1 Фотографија                            
• Покана 
• Патни~ко  осигуруваwе 
• Хотелска резервација 

              
в) Ценовник за визи:     
    гратис 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИБАН                                                                                                  
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград, Софија или Анкара 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана 

    
в) Ценовник за визи:    35 $ 
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ЛИТВАНИЈА                                                                                            
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Варшава 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од  пасош 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија /форма за пасош/боја                            
• Покана - заверена              
• Патни~ко осигуруваwе     

          
в) Ценовник за визи:       35 евра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИХТЕНШТАЈН                                                                                               
 
а) Виза се бара во Амбасадата на Швајцарија во Скопје. 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од пасош 
• Формулар                                  
• Фотографија                            
• Покана            

                            
в) Ценовник за визи: 
 
 сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2260,00 денари 
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МАДАГАСКАР                                                                                                      
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Рим 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

    
• Пасо{ 
• Копија од пасош 
• 1 Формулар                                  
• 4 Фотографија   
• Копија од повратна авио карта 
• Покана 

    
              
в) Ценовник за визи:       17 евра 
 
 
 
 

 

 

 

МАЛТА                            

                                                                             
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Рим  
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

    
• Пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии   
• Покана 
• Фотокопија од повратна авио-карта 
 

    
              
в) Ценовник за визи:            35 евра 
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МАРОКО                                                                                                  
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

    
• Пасо{ 
• Копија од пасо{  
• 3 Формулари                                  
• 3 Фотографии   
• Покана 
• Резервација за авио-билет 

    
              
в) Ценовник за визи:             20 евра 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕКСИКО                                                                                             
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

 Пасо{ 
 Копија од пасо{ 
 2 Формулар                                  
 3 Фотографии                            
 Покана 

              
в) Ценовник за визи:    39 $ 
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МОЛДАВИЈА                                                                                    
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Софија 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 
               

• Пасо{               
• Копија од пасо{  
• 1 Формулар    
• 1 Фотографија                            
• Покана 

               
              
в) Ценовник за визи: 
 
 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 60 $ 
 2 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 75 $ 
             мулти∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 100 $ 
 
 
 
 
 
 
 

НИКАРАГВА        
    
НЕ ТРЕБА ВИЗА - Според информација од Амб. На Никарагва  во Рим, 
телефонски разговор од 16.05.2006 (тел. 0039068414693) – споед 
нивна инструкција од 16.06.2005 год. (www.cancilleria.gob.ni) - Ова 
сеуште не е потврдено со нота! 
 
 
а) Виза се бараше во Амбасадата во Рим 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
               

• Пасош               
• 1 Формулар    
• 1 Фотографија                            
• Покана 
• Повратен авио билет 

               
              
в) Ценовник за визи: / 
 
 
 
 
 

http://www.cancilleria.gob.ni/�
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НОВ ЗЕЛАНД       
 
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Хаг 
 контакт телефон - 0031 70 365 8037 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
               

• Пасо{               
• 1 Формулар    
• 1 Фотографија    (не постара од 3 м/форма пасо{)                         
• Покана 
• Повратен авио билет 

               
              
в) Ценовник за визи: 
 
 виза∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 70 евра 
 
 
 
 
 
 
 

НОВА КАЛЕДОНИЈА       
   
 
 
а) Виза се бара во Амбасадата на Р.Франција во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• 2 Фотографиии                            
• Покана 
• Копија од здравствената легитимација 
• Патни~ко осигуруваwе 
• Повратна авио-карта 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2134,00 денари 
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НОРВЕ∕КА                                                                                          
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија   
• Покана 
• Повратен авио билет 
• Осигуруваwе 

               
в) Ценовник за визи: 
 
 1 влез-излез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35 евра 
 
 
 
 

ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ                  
                                        
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Анкара  
Истата може да се добие и на аеродромот – при пристигање!  
 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 

• Пасош ( 6 месеци минимум важност)  
• Копија од пасош  
• 1 Формулар                                  
• 2 Фотографии  
• Покана  
• Повратен авио билет  

 
Доколку визата се бара на аеродромот, и доколку се патува туристички, 
подносителите треба да испратат до хотелот читка копија од првата 
страна на нивниот пасош, со цел да се покрене постапката за виз. Не 
треба да се тргнува на пат, доколку подносителот не ја добије копијата 
од визата по факс, со која че се презентира на аеродромот. За ДП и СП, 
може и ова да се примени, но се користи и аплицирањето за виза со 
вербална нота! 

(при патување со Emirates Airlines, визата се добива во Скопје, 
ул.Мито Хаџивасилев,20/тел. 3118 692) 

в) Ценовник за визи: 
 
            1 влез-излез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙  40 eвра 
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ПОЛСКА                                                                                               
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{  
• 1 Формулар               
• 1 Фотографија                            
• Покана 
• Патни~ко оигуруваwе          

    
в) Ценовник за визи: 
 
гратис 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРУ                                  
 

     а) Визите се издаваат во Француската Амбасада во Белград 
                б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
    

 Пасош 
 1 Формулар         
 2 Фотографии                            
 Покана 
 Повратна авио-карта 

 
              в) Ценовник за визи: 
 
        Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 30 УСД  
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ПОРТУГАЛИЈА                              
 

a) Визите се издаваат во Француската Амбасада во Скопје 
                б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
    

 Пасо{ 
 Копија од пасо{ 
 1 Формулар         
 1 Фотографија                            
 Покана 
 Копија од здравствената легитимација 
 Патни~ко осигуруваwе  

 
              в) Ценовник за визи: 
 
        Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2134,00 денари 
 
 
 
 
 
 

РОМАНИЈА            
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

 Пасош 
 Копија од пасош 
 1 Формулар      
 2 Фотографии                            
 Покана/заверена на нотар 
 Патничко осигурување + копија 

 
в) Ценовник за визи:          
 
  Сите видови на визи ........................40 euro 
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РУСИЈА                                                                                                 
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{  
• 1 Формулар                                  
• 4 Фотографии                            
• Покана 

                            
в) Ценовник за визи:                   
 
 сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 15 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИНГАПУР                                                                                   
 
а)Виза се бара 
б)Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
   

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• фотографија 
• формулар 

  
 
Напомена: За туристи~ки престој до 14 дена, не е потребна виза . 
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СЛОВАЧКА                                                                                   
 

a) Виза се бара во Амбасадата во Белград 
b) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 

 
• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 3 Фотографии                            
• Покана 
• Резервација авио-билет 
• Патни~ко осигуруваwе 

              
в) Ценовник за визи:  
 
 гратис 
 
 
 
 
 
 

СЛОВЕНИЈА                                                                                       
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 1 Формулар                                  
• 1 Фотографија                            
• Покана 
• Патни~ко осигуруваwе 

              
в) Ценовник за визи: 
 транзит∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 10 евра 
 30 дена, 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 25 евра 
 2 влеза ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 30 евра 
 1 година, мулти∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 50 евра 
Напомена:  Ако се транзитира преку Словенија, тогаш ∕енген визата 
(тип Ц или Д+Ц) треба да ва`и најмалку 5 дена. Доколку се престојува 
во Словенија, ∕енгенот треба да ва`и  15 дена + престојот во 
Словенија (пр.:15 + 4 = 20). Амбасадата воведе инфо телефонска линија 
со број  058 058 222, преку која }е се зака`ува термин за поднесуваwе 
апликации за визи, како и за добиваwе дополнителни информации за 
визи, како и достава на формулари на дома{на адреса. 
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САД                                                                                                     
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од пасош 
• Формулар                                  
• Фотографија 5 х 5  
• Покана 

                         
в) Ценовник за визи:   сите визи  -  100 $ (Комерцијална банка) 
 
Напомена!  Од 01.01.2005 формуларот 156, за виза мо`е да се пополни 
и преку интернет страната на Амбасадата: www.skopje.usembassy.gov, се 
пополнува, испраќа електронски, па дури потоа печати и потпишува. 
Заедно со прилозите, се поднесува во Амбасадата. Додека пак 157  не 
се испраќа електронски. 158 – за учење и студиски престој. 

 

http://travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms_1342.html 
(користете го директно овој линк за поплнување на апликациите!) 

Закажување термин за неемигрантска виза (private), само по телефон - 
309 9090, со купен Pine-code во Комерцијална банка (12 долари). 

 

СУДАН           
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Рим 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ (минимум валиден 6 месеци) 
• Формулар                                  
• 1 Фотографии                            
• Покана/адреса (или писмо од компанија или вау~ар) 
• Хотелска резервација 
• Повратен авиобилет 
• Вакцина против `олта треска и колера 
• Банкарска потврда за средства при престојот во Судан 

                            
в) Ценовник за визи: 
 
 сите визи 170 евра 
 
 
 
 

http://travel.state.gov/visa/frvi/forms/forms_1342.html�


 33 

             

ТАЈВАН                                                                                               
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Атина 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана 
• Хотелска резервација 
• Повратен авиобилет 

                            
в) Ценовник за визи: 
 
 1 влез∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 36 $ 
  мулти∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 72 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТАЈЛАНД                                                                                               
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Будимпе{та 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• 4 Фотографии                                             
• Резервација за авиобилет 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 10 $ 
 
 



 34 

 
 

УНГАРИЈА                                                                                         
 
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни прилози потребни за виза: 
 

• Формулар                                  
• Фотографија  (3,5 х 4,5), не постара од 6 м.                          
• Покана 
• Пасо{ , да има ва`ност најмалку у{те 1 год. и најмалку 2  

празни страници (за пове¸екратна и транзитна виза, 
најмалку 4 празни страници) 

• Копија од пасо{ (стр.1. и 2) , а ако се бара транзит виза, и 
копија  од визата за др`авата на дестинацијата 

• Авиобилет - резервација 
• Патни~ко осигуруваwе 

               
              
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35 евра 
  
 
 
 

ФИЛИПИНИ                                                                                        
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Атина 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• 2 Формулар                                  
• Фотографија                            
• Покана 
• Авиокарта повратна 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 сите виза ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 39 евра 
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ФИНСКА                                                                                               
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од пасош 
• Формулар                                  

• 2 Фотографии  (во боја, формат 47х36 мм, големнина на ликот да биде 
32х36 мм, главата да биде крената и да се гледа целата, да гледа право, 
да се гледа природен израз на лицето, очите да бидат отворени, устата 
затворена, очите да се гледаат, марами и капи не се прифатливи)                          

• Покана 
• Копија од авио билет 
• Копија од хотелска резервација 
• Патни~ко осигуруваwе 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 сите визи ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35 евра 
 
 
 
 
 
 

ФИЏИ                                                                                                    
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Брисел (00322 736 90 50/51) 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасош 
• Копија од пасош 
• Формулар                                  
• 3 Фотографии                            
• Покана 
• Копија од авио билет 
• Копија од хотелска резервација 
• Патни~ко осигуруваwе 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 цена   ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 45 УСД 
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ФРАНЦИЈА                                                                                           
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• 2 Фотографиии                            
• Покана 
• Копија од здравствената легитимација 
• Патни~ко осигуруваwе 
• Повратна авио-карта 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2134,00 денари 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ХОЛАНДИЈА                                                                                           
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• Фотографија                            
• Покана 
• Патни~ко осигуруваwе (не за ДП / СП) 
• Повратна авио карта 
• Хотелска резервација  

 
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2120,00 денари 
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ХОН-КОНГ                                                                                         
 
a) Виза се издава на грани~ен премин. 
 б) Стандардни документи и прилози потребни за визи: 
      

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Фотографија  
• Формулар  (се добва во при слетуваwе)  

 
 
 
Напомена : За туристи~ки престој до 15 дена, виза не е потребна .          . 
 
 
 
 
 
 
 

ХОНДУРАС                       
 
                                                                         
НЕ ТРЕБА ВИЗА - Според информација од Амб. На Хондурас во Рим, 
телефонски разговор од 16.05.2006 (тел. 0039063207236). Ова сеуште 
не е потврдено со нота! 
 
b) Виза се издаваше во Амбасадата во Рим. 
 б) Стандардни документи и прилози потребни за визи: 
      

• Пасош 
• Копија од целиот пасош 
• 2 Фотографии  
• Формулар  
• Потврда од банка за финансирање на престојот 
• Потврда од работа/факултет 
• Повратна авио-карта  

 
 
в) Ценовник за визи:  / 
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^Е∕КА                                                                                              
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Белград 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• Фотографија                            
• Покана / гарантно писмо / договор за бизнис 
• Патни~ко осигуруваwе  

              
в) Ценовник за визи:   
 
 
гратис 
 
 
 
 

^ИЛЕ                                                                                                                  
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Будимпе{та - мо`е и контакт со 
нивната Конзуларна канцеларија во Загреб - 00385 14611958 / 59 / 60 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана 
• Повратен авио-билет 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 Еден влез             ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35 $    
 Мулти / 3 влеза.........................  41 $ 
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∕ВАЈЦАРИЈА                                                                                       
 
а) Виза се бара во Амбасадата во Скопје 
Доколку се менува летот и престојува на ме|ународниот простор не 
треба виза. Доколку се преспива во Швајцарија, визата се добива на 
аеродром

• Пасош 

, само се прилага и картата. Доколку се транзитира кон друга 
др`ава и напу{та аеродромот, визата се вади во Скопје. 
б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Копија од пасош 
• Формулар                                  
• Фотографија                            
• Покана       

      
в) Ценовник за визи: 
 
 сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2260,00 денари 
 
Укинати се шенген визите за граѓаните на РМ, со регулиран престој (виза 
Б или Ц) во Швајцарија. 
 
 
 
 

∕ВЕДСКА                                                                                             
 
 

a) Виза се бара во Амбасадата на Австрија во Скопје 
      б) Стандардни документи и прилозии потребни за виза: 
при транзит на интернационалните аеродроми во Шведска,  

 потребна е шенген виза. 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• Фотографија                            
• Покана 
• Патни~ко осигуруваwе  

 
в) Ценовник за визи: 
 
 Сезонски и студенти∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 75 евра 
 Сите останати∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 35 евра 
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∕ПАНИЈА                                                                                              
 

a) Виза се бара во Амбасадата на Шпанија во Скопје 
      б) Стандардни документи и прилози потребни за виза: 
 

• Пасо{ 
• Копија од пасо{ 
• Формулар                                  
• 2 Фотографии                            
• Покана 
• Копија од здравствената легитимација 
• Патни~ко осигуруваwе 
• Повратна авио-карта 

              
в) Ценовник за визи: 
 
 Сите визи∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2134,00 денари 
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