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Врз основа на член 147 став 1 од Законот за странците („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.35/2006 и 66/2007), министерот за надворешни работи во согласност со 
министерот за внатрешни работи донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗИ ЗА СТРАНЦИ, 

ПРОДОЛЖУВАЊЕ, СКРАТУВАЊЕ НА НИВНАТА ВАЖНОСТ, ОТПОВИКУВАЊЕ 
И ПОНИШТУВАЊЕ НА ВИЗИ КАКО И ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ВИЗИ И ЗА ВОДЕЊЕ 

НА ЕВИДЕНЦИЈА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
                                                  

Член 1 
Со овој правилник се пропишува:  
1. начинот на издавање на визи за странци, поништување, отповикување на визи, 

продолжување, како и скратување на нивната важност, 
2.  формата и содржината на образецот за визи, како и на образецот за поднесување на 

барање за издавање на виза, 
3. начинот на водење на евиденцијата за поднесени барања за издавање на визи, 

издадени, поништени и отповикани визи, како и начинот на користење на евиденциите и  
4. начинот на постапување и дистрибуирање на обрасците за визи.  
 

Член 2 
Странецот кој има намера да влезе и престојува во Република Македонија или да 

помине преку територијата на Република Македонија треба да обезбеди содветна виза 
пред неговото влегување во Република Македонија. 

 
II.НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ВИЗА ЗА СТРАНЦИ 

 
1. Барање за издавање на виза 

 
Поднесување на барање за издавање на виза 

 
Член 3 

Барањето за издавање на виза странецот го поднесува до дипломатско-конзуларно 
преставништво на Република Македонија во странство во државата чиј државјанин е 
странецот или до државата во која престојува врз основа на дозвола за престој. 

Во случај кога во државата во која странецот престојува нема дипломатско-конзуларно 
преставништво на Република Македонија, странецот барањето за издавање на виза го 
поднесува до дипломатско-конзуларно преставништво на државата со која Република 
Македонија има склучено договор за заедничко претставување. 

Во случај кога во државата во која странецот живее, односно престојува нема 
дипломатско-конзуларно преставништво од ставовите 1 и  2 на овој член, странецот 
барањето за издавање на виза го поднесува до дипломатско-конзуларното преставништво 
на Република Македонија во најблиската држава.  

 
Лично поднесување на барањето за издавање на виза 

 
Член 4 

Барањето за издавање на виза се поднесува лично од странецот кој има намера да влезе 
и престојува во Република Македонија или да помине преку територијата на Република 
Македонија. 
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По исклучок од став 1 на овој член барањето за издавање на виза може да биде 
поднесено од страна на друго физичко лице или правно лице и тоа во следните случаи 
кога: 

- странецот како член на поголема група патува во рамките на организирано 
туристичко патување, барењето може да биде поднесено од субјект кој е од доверба 
(туристички агенции, туристички оператори и други правни лица); 

- странецот е хендикепирано лице или лице кое има намера да престојува во Република 
Македонија заради медицински причини барањето може да биде поднесено и од страна на 
лице кое е овластено врз основа на заверено полномошно и приложено со соодветна 
документација за здравствената состојба на странецот и    

- странецот е добро познат и не постои сомневање во неговата чесна намера и не е во 
можност лично да го поднесе, барањето може да биде поднесено од страна на лице кое е 
овластено врз основа на заверено полномошно. 

   
Образец за поднесување на барање за издавање  

на виза 
 

Член 5 
Образецот за поднесување на барање за издавање на виза  е изработен на хартија во 

бела боја со големина 21 х 30 см и содржи три нумерирани страници. 
Во барањето од ставот 1 на овој член се запишуваат податоците за подносителот на 

барањето: презиме/презимиња од раѓањето; име;  датум на раѓање; број на лична карта: 
место и држава на раѓање; државјанство; претходно државјанство; пол; брачна состојба; 
име на татко; име на мајка; вид на пасош; број на пасош; надлежен орган кој го издал 
пасошот;  датум на издавање; рок на важност на патната исправа; дали е дозволено 
повторно враќање во државата која не е матична земја на странецот; занимање; седиште и 
телефонски број на работодавачот (за ученици/студенти име и адреса на училештето, 
факултетот, односно универзитетот; главна дестинација на патување; вид на виза и виза; 
број на влегувања кои се бараат; траење на престојот; претходно издадени визи и нивната 
важност; дали е одобрен влез во државата на конечна дестинација во случај на транзит; 
претходни престои во Република Македонија; цел на патувањето; датум на 
пристигнување; датум на заминување; граничен премин при првото влегување или на 
транзитниот правец; вид на превозно средство; име и адреса на домашното физичко лице 
или назив и седиште на правното лице кое го поканува странецот и лице за контакт, а во 
останати случаи името на хотелот или привремената адреса во Република Македонија; кој 
ги покрива трошоците за пат и за престој; средства за издржување за време на престојот; 
презиме на брачниот другар; презиме на брачниот другар од раѓање; име на брачниот 
другар; дата и место на раѓање на брачниот другар; презиме, име и датум на раѓање на 
децата; домашна адреса на барателот; број на телефон и адреса на електронската пошта; 
место и датум на поднесување на барањето и потпис на подносителот на барањето. 

Текстот на образецот за поднесување на барање за издавање на виза е испишан на 
македонски јазик и на англиски јазик, а може да биде испишан и на службениот јазик на 
земјата каде се поднесува барањето. 

Образецот од став 1 на овој член е составен дел на овој правилник. 
 

Документи приложени кон барањето за издавање  
на виза 

 
Член 6 

Кон барањето за издавање на виза странецот треба да приложи: 
- важечка и призната странска патна исправа, 
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- доколку е потребно, на барање на надлежен орган, документи со кои ја докажува 
целта и околностите на планираниот престој во Република Македонија, утврдени во член 
14 од Законот за странците, како и документи за патничко осигурување, 

- документи со кои докажува дека поседува доволно средства за издржување за време 
на престојот во Република Македонија и за вракање во државата од каде доаѓа или за 
патување во трета држава, или документи со кои докажува дека тие средства му се 
обезбедени на друг законски начин, утврдени во член 12 од Законот за странците, 

- доказ за платена такса за обработка на барањето за издавање на виза, 
- една фотографија во боја, на бела позадина, со диманзии 3,5 х 4,5 см која верно го 

покажува ликот на подносителот на барањето и која не е постара од три месеци.  
Во случај кога странецот поднесува барање за издавање на виза за долгорочен престој 

(виза Д) кон барањето за нејзино издавање треба да приложи и решение со кое му се 
дозволува привремен престој во Република Македонија издадено од страна на 
Министерството за внатрешни работи. 

    
2. Испитување на поднесеното барање за издавање на виза 

 
2.1. Проверување на барањето за издавање на виза 

 
Член 7 

При приемот на барањето за издавање на виза дипломатско-конзуларниот службеник 
на дипломатско-конзуларното преставништво на Република Македонија во странство (во 
натамошниот текст: овластен службеник) проверува дали барањето за издавање на виза е 
точно, читливо и целосно пополнето како и проверува дали согласно приложените 
документи должината на бараниот престој соодветствува со целите и околностите на 
предвидениот престој во Република Македонија. 

Овластениот службеник може да побара дополнително известување во поглед на 
фактите наведени во поднесеното барање.     

 
2.2 Проверување на идентитетот на подносителот на барањето за издавање на виза 

 
Член 8 

Овластениот службеник го утврдува идентитетот на подносителот на барање за 
издавање на виза и проверува дали странецот преставува опасност за јавниот ред, 
националната безбедност, јавното здравје или за меѓународните односи на Република 
Македонија, како и утврдува дали постојат причини за одбивање на влез утврдени во член 
23 од Законот за странците.  

Раководниот државен служеник во Секторот за визен режим во Министерството за 
надворешни работи (во натамошниот текст: Визен центар) пред одлучување за 
поднесеното барање за издавање виза проверува согласно расположливите евиденции 
дали странецот претставува опасност за јавниот ред, националната безбедност, јавното 
здравје, или за меѓународните односи на Република Македонија. 

 
Член 9 

Овластениот службеник кој одлучува за поднесеното барање за издавање виза, 
обезбедува претходна согласност од страна на Министерството за внатрешни работи за 
издавање на виза кога постојат основи на сомневање дека странецот може да преставува 
опасност за јавниот ред и националната безбедност на Република Македонија, а особено 
кога: 

- странецот се води во одредени евиденции, 
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- барањето го поднесува странец од држава за која е претходно утврдено дека е 
потребна согласност , 

- се бара издавање на повеќекратна виза за краткорочен престој со рок на важност подолг 
од една година, 

- согласно расположливите евиденции се утврди дека странецот во текот на 
претходните престои во Република Македонија незаконито го надминал дозволениот 
престој утврден со визата, 

- постојат нерасчистени семејни односи на странецот кој претходно бил во брак со 
државјанин/ка на Република Македонија, особено доколку од тој брак има малолетни деца 
кои живеат во Република Македонија. 

При постоење на околностите од став 1 на овој член, со известувањето за поднесеното 
барање, овластениот службеник доставува целосни податоци за странецот, неговата патна 
исправа, причините и целта на патувањето и други податоци и околности потребни да се 
изврши проверка, при што дипломатско-конзуларното преставништво може да даде свое 
мислење. 

 
Член 10 

За утврдување на околносите од член 8 на овој правилник, покрај обезбедувањето на 
согласноста од Министерството за внатрешни работи,  овластениот службеник го 
повикува подносителот на барањето на разговор. 

Доколку подносителот на барањето од став 1 на овој член не се јави лично на разговор, 
од страна на овластениот службеник неговото барање ќе биде одбиено. 

 
2.3. Проверување на патната исправа 

 
Член 11 

Овластениот службеник утврдува дали странската патна исправа приложена кон 
барањето за издавање на виза е важечка и призната патна исправа. 

 
Член 12 

Странецот има важечка странска патна исправа во смисла на овој правилник ако: 
- патната исправа е целосна, не е преправена или фалсификувана, 
- патната исправа е сопствена, 
- содржи податоци за утврдување на идентитетот на носителот, а патната исправа од 

член 13 став 1 алинеи 1 и 2 на овој правилник содржи и податоци за неговото 
државјанство, 

- рокот на важноста на патната исправа е подолг од најмалку три месеци од 
планираниот престој на странецот во Република Македонија.   

По исклучок од став 1 алинеја 4 од овој правилник, визата може да се издаде и на 
странска патна исправа чиј рок на важност не е подолг најмалку од три месеци од 
планираниот престој на странецот ако тоа го наметнуваат итни хуманитарни причини, 
причини од национален интерес или обврски што произлегуваат од ратификуван 
меѓународен договор, за што одлучува раководниот државен службеник во 
Министерството за надворешни работи. 

Во случај на постоење на околностите од став 2 на овој член рокот на важноста на 
патната исправа треба да е подолг од рокот на престојот утврден во визата и не треба да 
постојат причини на сомневање дека странецот нема да се врати во својата матична 
држава. 
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Член 13 
Виза може да се стави на призната странска патна исправа, која во смисла на овој 

правилник се смета: 
- пасош или друг патен документ кои се опфатени во листата на пасоши или други 

патни документи издадени во согласност со меѓународните стандарди, а кои се издадени 
од држави и меѓународни организации кои се признати и прифатени од Република 
Македонија, а која е објавена од страна на министерот за надворешни работи согласно 
член 115 став 1 алинеја 1 од Законот за странците, 

- пасош или друг патен документ кои иако се издадени од држави или меѓународни 
организации кои не се признаени од страна на Владата на Република Македонија 
гарантираат враќање на странецот и кои со  акт на Владата на Република Македонија се 
утврдени како патни исправи кои овозможуваат влез и престој во Република Македонија, 

- патна исправа за признат бегалец, издадена во согласност со Конвенцијата за статус 
на бегалците од 1951 година и Протоколот за статусот на бегалците од 1967 година, 

- патна исправа за лице без државјанство, издадена во согласност со Конвенцијата за 
лица без државјанство од 1954 година.  

 
2.4. Проверување на документите приложени кон барањето за издавање на виза 

 
Член 14 

Бројот и видот на документите кои се потребни странецот да ја докаже целта и 
околностите на планираниот престој во Република Македонија овластениот службеник ги 
утврдува во секој поединечен случај, во зависност од можниот ризик за илегална 
миграција, целтта на патувањето, социјалниот и професионален статус на подносителот на 
барањето, неговите врски со државата во која престојува, околноста  дали барателот за прв 
пат поднесува барање за издавање на виза, начинот на однесување на странецот при 
претходно издадените визи и друго.   

Овластениот службеник ги утврдува сите информации кои се сметаат за потребни при 
одлучување за поднесеното барање за издавање на виза и истите треба да бидат целосно 
документирани со приложени соодветни докази.      

 
Член 15 

Документите кои се приложуваат кон барањето за издавање на виза се приложуваат во 
оригинал или во заверен препис. 

Кога се приложуваат документи во заверен препис странецот ги  доставува на увид 
оригиналите на документите чии преписи се приложуваат. 

Во случај кога постои сомневање дека оригиналите на приложените документи се 
фалсификувани или преправани овластениот службеник истите ги задржува и ги 
доставува до надлежните органи со цел нивно понатамошно испитување.    

 
Член 16 

Одобрението од родителите, односно старателот за влез и престој во Република 
Македонија на странец кој е на возраст до 18 години живот, согласно член 38 став 3 од 
Законот за странците треба да е заверено од страна на надлежен орган на државата од која 
доаѓа странецот.  

Во случај кога постојат основи на сомневање, овластениот службеник покрај 
одобрението од став 1 на овој член може да побара родителот односно старателот на 
малолетниот странец да достави и дополнителни докази за постоењето на родителските, 
односно старателските врски. 
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Овластениот службеник може да побара родителот односно старателот на малолетниот 
странец да достави дополнителни докази за постоење на родителските, односно 
старателските врски и во случај кога странецот патува придружуван од страна на 
родителот, односно старателот. 

Овластениот службеник ќе побара да се достават дополнителни докази за постоење на 
родителските, односно старателските врски и во случај кога кон барањето за издавање на 
виза се приложува семеен пасош, во кој покрај носителот на патната исправа се запишани и 
други лица, а во патната исправа не постои нивна фотографија.   
 

Член 17 
Гарантно писмо издадено од државјанин на Република Македонија или странец кој има 

дозвола за престој во Република Македонија, како и поканата од правното лице, кои се 
приложени кон барањето за издавање на виза треба да бидат заверени од страна на 
надлежен нотар во Република Македонија. 

Во гарантното писмо од став 1 на овој член треба да биде содржано: име и презиме, 
датум и место на раѓање, адреса на живеалиште или престојувалиште, државјанство, број 
на пасош на државјанинот на Република Македонија или  број на дозволата на престој на 
странецот кој престојува во Република Македонија, кои го повикуваат странецот во 
Република Македонија, како и име, презиме, датум и место на раѓање, државјанство, број 
на пасош, фамилијарни и други врски со странецот кој се повикува, како и податоци дали 
странецот доаѓа придружуван од неговата сопруга или со неговите деца. 

Во поканата од правното лице од став 1 на овој член треба да биде содржано: име и 
презиме, адреса на живеење, државјанство, број на пасош на странецот кој се поканува, 
причини поради кои странецот се поканува во Република Македонија, како и назив и 
седиште на домашното или странското правно лице регистрирано во Република 
Македонија кое го повикува странецот во деловна посета.      

Гарантното писмо и поканата од правното лице може да се прифатат како потврда за 
поседување на средства за издржување ако содржат изјава од давателот на гарантното 
писмо, односно правното лице дека ја превзема обврската да обезбеди сместување и да ги 
покрие сите трошоци за престојот на странецот во Република Македонија и негово 
напуштање на територијата на Република Македонија.  

 
Член 18 

Во случај кога странецот кон барањето за издавање на виза приложува покана за посета 
од физички или правни лица од Република Македонија, како и во случај  кога се оцени за 
потребно да се проверат податоците наведени во барањето за издавање на виза,  
овластениот службеник со цел да ја провери веродостојноста на доставените документи 
како и целта на престојот на странецот, може да побара од Министерството за внатрешни 
работи или други надлежни органи во Република Македонија да извршат дополнителни 
проверки во насока утврдување на целта и околностите на престојот на странецот, како и 
неговото сместување во Република Македонија.    

      
Член 19 

Во случај кога постои сомневање во однос на целта на посетата на странецот или во 
неговата намера да се врати во земјата од каде доаѓа, овластениот службеник ќе го повика 
барателот на визата лично да се јави на разговор со цел да ги образложи причините 
наведени во барањето за издавање на виза. 

Доколку странецот не се јави лично на разговор, од страна на овластениот службеник 
неговото барање ќе биде одбиено.  
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Член 20 
Индивидуалното или колективното патничко осигурување во смисла на член 15 од 

Законот за странците, странецот го докажува со полиса издадена од осигурително правно 
лице во државата каде престојува, а доколку тоа не е возможно и со полиса издадена од 
осигурително правно лице на друга држава.  

Во случај кога физичкото или правното лице од Република Македонија кое го поканува 
странецот превзема обврска за обезбедување на патничкото осигурување на барателот, 
истото го докажува со полиса издадена од осигурително правно лице во своето место на 
живеење, односно престојување или седиште во Република Македонија.       

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член овластениот службеник врз основа на 
претходна согласност од страна на Министерството за надворешни работи за секој 
поединечен случај може да го ослободи барателот од доставување на доказ за патничко 
осигурување кога: 

- барателот за поднесување на виза е носител на дипломатски или службен пасош, 
- тоа го наметнува заштитата на јавниот ред, националната безбедност, јавното здравје 

или на меѓународните односи на Република Македонија, 
- се утврди дека е невозможно државјани на одредени држави да се стекнат со патничко 

осигурување, 
- се бара издавање на виза на граница и кога е очигледно дека е невозможно странецот 

да обезбеди патничко осигурување на граничниот премин. 
Во случај кога странецот е ослободен од барањето за патничко осигурување во визата 

ќе се стави забелешката “Осигурувањето не се бара”.           
 

Член 21 
Поседувањето на средства за издржување за време на престојот во Република 

Македонија и за враќање во државата од каде доаѓа или за патување во трета држава 
странецот ги докажува на начин утврден во член 12 од Законот за странците. 

Странецот може да го докаже своето враќање во државата од каде доаѓа или за 
патување во трета држава со приложување на повратен билет или друг соодветен доказ. 

Овластениот службеник ја утврдува висината на потребните средствата за издржување 
на странецот во секој поединичен случај и проверува  дали истата е пропорционална со 
должината на планираниот престој  во Република Македонија. 

 
3. Одлучување по поднесеното барање за издавање на виза 

 
Член 22 

По приемот на барањето за издавање на виза, како и по извршената проверка на 
идентитетот на странецот, на патната исправа како и на сите документи кои се приложени 
кон барањето за издавање на виза овластениот службеник ги доставува до Визниот центар 
сите податоци содржани во барањето за издавање на виза. 

 
Член 23 

Во случај кога ќе се утврди дека се исполнети условите утврдени во член 38 од Законот за 
странците од страна на Визниот центар се одлучува за издавање на виза. 

Во зависност од барањето на странецот, целта и околностите на предвидениот престој 
во Република Македонија согласно член 30 од Законот за странците, од страна на 
овластениот службеник се издаваат следните видови на визи: 

- аеродромска транзитна виза (виза А) 
- транзитна виза (виза Б) 
- виза за краткорочен престој (виза Ц) и 
- виза за долгорочен престој (виза Д). 
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Член 24 
За издавање на виза за краткорочен престој (Виза Ц) со рок на важност подолг од една 

година, но не подолг од пет години одлучува раководниот државен службеник во 
Министерството за надворешни работи ако тоа е во интерес на Република Македонија. 

 
Член 25 

Под хуманитарни причини, поради кои може на странец да му се издаде виза и кога не 
ги исполнува условите за издавање на виза утврдени во член 38 од Законот за странците, 
се сметаат: 

- итна потреба од лекување во Република Македонија од која зависи животот и 
здравјето на странецот, приложено со соодветна медицинска документација, 

- непредвидливи настани во врска со членовите на потесното семејство на странецот 
кои престојуваат на територијата на Република Македонија ( тешка болест, изненадна 
смрт и слично) приложено со соодветна документација. 

Во случај кога ќе се утврди постоење на околностите од став 1 на овој член овластениот 
службеник го известува Визниот центар, врз основа на чија писмена согласност ќе се 
издаде виза на странецот.    

 
Член 26 

На странец кој не ги исполнува условите за издавање на виза утврдени во член 38 од 
Законот за странците, а постојат  причини од национален интерес, може да му се издаде 
виза само врз основа на претходна согласност од страна на раководниот државен 
службеник во Министерството за надворешни работи. 

Како причини од национален интерес  во смисла на овој правилник особено се сметаат 
постоење на економски, научен, културен, спортски или безбедносен интерес на 
Република Македонија за влез и престој на странецот во Република Македонија. 

 
Член 27 

Под прифатени меѓународни обврски на Република Македонија поради кои може да му 
се издаде виза на странец кој не ги исполнува условите за издавање на виза утврдени во 
член 38 од Законот за странците, се сметаат обврски кои Република Македонија ги презела 
согласно ратификуван меѓународен договор. 

Во случај кога ќе се утврди постоење на околностите од став 1 на овој член овластениот 
службеник го известува Визниот центар, врз основа на чија писмена согласност ќе се 
издаде виза на странецот.    

 
Член 28 

Во случај кога се одбива барањето за издавање на виза овластениот службеник на 
барање на странецот ги образложува причините поради кои е одбиено барање за издавање 
на виза. 

        
Член 29 

Визата се издава во вид на налепница што се прилепува на патната исправа на 
странецот.  

Образецот на налепницата за виза е изработена од хартија во црвено-жолта боја и е со 
димензии 74 х 105 мм. 

Во образецот на визата се запишуваат следните податоци:        
- име и презиме на странецот,  
- вид на виза, 
- рок на важење на визата; 
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- траење на престојот, 
- број на влегувања; 
- број на пасош на странецот; 
- место и датум на издавањето на визата; 
- забелешки од надлежниот орган што ја издава визата; 
-  печат на надлежниот орган кој ја издава и потпис на  овластеното лице. 
Визата соддржи место за фотографија со димензии 3,5 х 4,5 см. Фотографијата која се 

прикачува на визата е во боја со бела позадина и големината на лицето треба да биде 
помеѓу 70% и 80 % од вертикалната димензија на површината на фотографијата. Лицето 
на фотографијата треба да биде сликано без капа, односно шамија, да гледа право (во 
анфас), да биде со сериозен поглед, отворени очи и затворена уста. 

Доколку визата не содржи фотографија, на местото предвидено за фотографија се 
испишува: „ВАЛИДНО БЕЗ ФОТОГРАФИЈА‘ и тоа на македонски и англиски јазик со 
помош на печатар, или по исклучок со користење на посебен печат за таа намена. 

Налепницата за визата содржи вградени заштитни обележја и тоа особено: посебна 
заштитена хартија со заштитни својства, кинеграм, оптички- варијабилно мастило, како и 
посебни заштитни техники на печатење. 

Образецот на визата од став 2 на овој член е составен дел на овој правилник. 
 

III. Издавање на виза на гранични премини 
 

Член 30 
Во случаи утврдени во член 36 од Законот за странците барањето за издавање на 

транзитна виза или виза за краткорочен престој со право на престој до 15 дена странецот 
може да го поднесе на граничните премини за влез во Република Македонија. 

 
Член 31 

Полицискиот службеник кој ги врши работите на гранична контрола веднаш го 
известува Визниот центар за поднесеното барање за издавање на виза на граничен премин, 
за документи кои се приложени кон барањето за издавање на виза и за другите околности 
кои се важни за одлучување по поднесеното барање. 

Полицискиот службеник од став 1 на овој член може да издаде виза на граничен 
премин само врз основа на претходна согласност од Визниот центар. 

 
Член 32 

Под непредвидливи и итни причини за влез во Република Македонија во смисла на 
член 36 став 3 алинеја 2 од Законот за странците се сметаат: 

- непредвидливи настани во врска со членовите на потесното семејство на странецот 
кои престојуваат на територијата на Република Македонија (тешка болест, изненадна смрт 
и слично) приложено со соодветна документација, 

- неопходно учество во странска државна делегација, научен симпозиум, културна или 
спортска манифестација, доколку интерес искаже надлежниот државен орган во 
Република Македонија, 

- промена во авионскиот или друг сообраќај, 
- итна потреба од здравствена- болничка нега, 
- потреба од хуманитарно згрижување поради природни или други несреќи или 

катастрофи, 
- дарување на човечки органи и слично.  
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Член 33 
За издадената виза на граничен премин полицискиот службеник веднаш изготвува 

службена белешка која ја доставува до Визниот центар и до надлежните организациони 
единици на Министерството за внатрешни работи. 

Во службената белешка од став 1 на овој член полицискиот службеник ги наведува 
следните податоци: име и презиме на странецот, датум на раѓање, место и држава на раѓање 
на странецот, државјанство на странецот, вид и број на патната исправа на странецот, вид и 
број на издадената виза, причини за издавање на визата, рок на важност на издадената виза 
како и должината на престојот дозволен со издадената виза, документацијата која е 
приложена кон барањето за издавање на виза, согласноста од Визниот центар, граничниот 
премин на кој е издадена визата и датум на издавање на визата.      

 
Член 34 

Полицискиот службеник на граничниот премин веднаш го известува Одделението за 
азил во Министерството за внатрешни работи во случај кога странецот на граничниот 
премин искажува намера да поднесе барање за признавање на правото на азил во 
Република Македонија или кој има поднесено барање за признавање на правото на азил во 
Република Македонија согласно Законот за азил и привремена заштита. 

 
IV. Продолжување на виза 

 
Член 35 

Во случај кога се исполнети условите утврдени во член 42 од Законот за странците од 
страна на Министерството за внатрешни работи може да се продолжи визата издадена за 
краткорочен престој и визата за долгорочен престој. 

Продолжувањето на виза од став 1 на овој член се врши врз основа на барање на 
странецот кој треба да ги образложи причините поради кои бара продолжување. 

 
Член 36 

Продолжувањето на виза се врши на начин што визата се прецртува со неизбришливо 
мастило и се става нова виза во патната исправа на странецот.   

 
Член 37 

За секое продолжување на визата, од страна на Министерството за внатрешни работи се 
известува Визниот Центар.  

Во известувањето од став 1 на овој член се наведуват следните податоци: име и 
презиме на странецот, датум на раѓање, место и држава на раѓање на странецот, 
државјанство на странецот, вид и број на патната исправа на странецот, вид и број на 
старата виза, причини за продолжување на визата, вид и број на новата виза, како и место 
и датум на продолжување на визата.   

 
V. Скратување на важноста на издадената виза 

 
Член 38 

Полицискиот службеник кој врши гранична контрола на граничниот премин доколку се 
исполнети условите утврдени во член 43 од Законот за странците може да ја скрати 
важноста на издадената виза. 

Полицискиот службеник може да ја скрати важноста на издадената виза само врз 
основа на претходна согласност од Визниот центар. 
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Член 39 
Скратувањето на важноста на издадената виза се врши на начин  што визата се 

прецртува со неизбришливо мастило и се става нова виза во патната исправа на странецот.   
 

Член 40 
За секое скратување на важноста на издадената виза полицискиот службеник на 

граничниот премин веднаш, или најдоцна до 12 часа од скратувањето на визата изготвува 
службена белешка во која ги наведува следните податоци: име и презиме на странецот, 
датум на раѓање, место и држава на раѓање на странецот, државјанство на странецот, вид 
и број на патната исправа, дипломатско-конзуларното преставништво на Република 
Македонија во странство кое ја издало визата, вид и број на издадената виза, причини за 
скратување на важноста на издадената виза, рокот на важноста на скратената виза, 
согласноста од Визниот центар, место и датум на скратување на важноста на издадената 
виза.   

Службената белешка од став 1 на овој член полицискиот службеник ја доставува до 
Визниот центар и до надлежните организациони единици во Министерството за 
внатрешни работи. 

 
VI. Поништување на виза 

 
Член 41 

Во случај кога се исполнети условите од член 44 од Законот за странците, од страна на 
Министерството за внатрешни работи, односно дипломатско-конзуларното 
преставништво на Република Македонија во странство доколку странецот не остварил 
влез во Република Македонија, може да се поништи издадената виза. 

 
Член 42 

Поништувањето на визата се врши на тој начин што визата се прецртува со 
неизбришливо мастило и се втиснува печат со текст “ПОНИШТЕНО-ANNULE” со 
димензија 1,5 х 4 см. 

 
Член 43 

За секое поништување на виза од страна на Министерството за внатрешни работи 
односно дипломатско-козуларното преставништво на Република Македонија во странство 
се известува Визниот центар. 

Во известувањето од став 1 на овој член се наведуваат следните податоци: име и 
презиме на странецот, датум на раѓање, место и држава на раѓање на странецот, 
државјанство на странецот, вид и број на патната исправа, дипломатско-конзуларното 
преставништво на Република Македонија во странство кое ја издало визата, место и датум 
на издавање на визата, вид и број на поништената виза, причини за поништување на 
визата, место и датум на поништување на визата.   

 
VII.Отповикување на виза 

 
Член 44 

Во случај кога се исполнети условите утврдени во член 45 од Законотот за странците од 
страна на Министерството за внатрешни работи на граничните премини, односно 
дипломатско-конзуларното преставништво на Република Македонија во странство, 
доколку странецот не остварил влез во Република Македонија, можат да се отповика 
издадената виза. 
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Министерството за внатрешни работи на граничните премини ја отповикува издадената 
виза ако постои барање од Визниот центар дека издадената виза треба да се отповика.   

 
Член 45 

Отповикувањето на визата се врши на тој начин што визата се прецртува со 
неизбришливо мастило и се втиснува печат со текст “ОТПОВИКАНО- REVOKED”  со 
димензија 1,5 х 4 см. 

       
Член 46 

За секое отповикување на виза од страна на Министерството за внатрешни работи 
односно дипломатско-козуларното преставништво на Република Македонија во странство 
се известува Визниот центар. 

Во известувањето од став 1 на овој член се наведуваат следните податоци:име и 
презиме на странецот, датум на раѓање, место и држава на раѓање на странецот, 
државјанство на странецот, вид и број на патната исправа, дипломатско-конзуларното 
преставништво на Република Македонија во странство кое ја издало визата, место и датум 
на издавање на визата, вид и број на отповиканата виза, причини за отповикување на 
визата, место и датум на отповикување на  визата.   

 
VIII. Начин на водење на евиденција за поднесени барања за издавање на визи, 

издадени, поништени и отповикани визи 
 

Член 47 
Eвиденцијата за поднесени барања за издавање на визи и за издадени, поништени и 

отповикани визи, се води во форма на регистри од страна на Визниот центар.  
Регистрите од став 1 на овој член, се наоѓаат и во дипломатско-конзуларните 

претставништва на Република Македонија во странство. 
Податоците во регистрите од став 1 на овој член, за секое поднесено барање и за секоја 

издадена, поништена или отповикана виза, се внасуваат од страна на овластениот 
службеник.  

Член 48 
Евиденцијата за издадени визи на граничен премин, отповикани, поништени визи како 

и визи на кои им е скратена односно продолжена нивната важност се води во форма на 
регистри при Министерството за внатрешни работи. 

Податоците од став 1 од овој член од страна на Министерството за внатрешни работи 
се доставуваат и до Визниот центар. 

 
Член 49 

Во евиденциите од членовите 47 и 48 на овој правилник, се внесуваат следните 
податоци: 

1. За подносителот на барањето за виза: 
- име, презиме и татково име на подносителот; 
- датум на раѓање; 
- државјанство; 
- вид и број на патна исправа; 
- постојана адреса на живеење; 
- адреса на живеалиште, односно престојувалиште на физичкото лице или назив и 

седиште на правното лице во Република Македонија кое го повикува странецот и кое 
презема обврска да обезбеди сместување и да ги покрие сите трошоци за престојот во 
Република Македонија. 
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2. За  визата: 
- датум и место на поднесување на барањето за виза; 
- одлука по поднесеното по барањето, односно дали визата е издадена или е одбиено 

барањето за издавање виза; 
- доколку е одбиено барањето за виза, причините за одбивање на барањето; 
- доколку се бара виза на граничен премин, причините поради кои истата е издадена;   
- вид  на издадената виза; 
- датум и место на издавање на визата; 
- рок на важење на издадената визата; 
- вкупното траење на престојот на странецот во Република Македонија врз основа на 

издадената виза; 
- износ на наплатена такса за обработка на барањето за издавање на виза и 
- износ на наплатена конзуларна такса. 

 
Член 50 

Во случаите кога еднаш издадената виза е продолжена, во евиденцијата од члените 47 и 
48 на овој правилник се внесуваат и следниве податоци: име и презиме на странецот, 
датум на раѓање, место и држава на раѓање на странецот, државјанство на странецот, вид 
и број на патната исправа на странецот, вид и број на старата виза, причини за 
продолжување на визата, вид и број на новата виза, како и место и датум на 
продолжување на визата.   

 
Член 51 

Во случаите кога е скратена важноста на еднаш издадената виза, во евиденцијата од 
членовите 47 и 48 на овој правилник  се внесуваат и следниве податоци: име и презиме на 
странецот, датум на раѓање, место и држава на раѓање на странецот, државјанство на 
странецот, вид и број на патната исправа, дипломатско-конзуларното преставништво на 
Република Македонија во странство кое ја издало визата, вид и број на издадената виза, 
причини за скратување на важноста на издадената виза, рокот на важноста на скратената 
виза, согласноста од Визниот центар, место и датум на скратување на важноста на 
издадената виза.   

 
Член 52 

Доколку еднаш издадената виза биде поништена односно отповикана во евиденцијата 
од членовите 47 и 48 на овој правилник  се внесуваат и следниве податоци: име и презиме 
на странецот, датум на раѓање, место и држава на раѓање на странецот, државјанство на 
странецот, вид и број на патната исправа, дипломатско-конзуларното преставништво на 
Република Македонија во странство кое ја издало визата, место и датум на издавање на 
визата, вид и број на поништената односно на отповиканата виза, причини за 
поништување односно за отповикување на визата, место и датум на поништување односно 
на отповикување на визата.   

 
IX. Начин на постапување и дистрибуирање  

на обрасците за визи 
 

Член 53 
По приемот на визите во дипломатско-конзуларното преставништво на Република 

Македонија во странство истите се чуваат во сеф до кој  пристап имаат амбасадорот или 
овластениот службеник. 
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Визите се дистрибуираат преку дипломатски курир до дипломатско-конзуларното 
преставништво на Република Македонија во странство. 

 
X. Преодни и завршни одредби 

 
Член 54 

Со денот на отпочнувањето на примената на овој правилник престануваат да важат 
одредбите од Правилникот за начинот на издавање на патни и други исправи и визи на 
странци и за обрасците на тие исправи и визи (“Службен весник на РМ“ бр.75/93) кои се 
однесуваат на начинот на издавање на визи на странци и за обрасците на тие визи и 
Упатството за начинот на издавање на патните исправи и визи за странци од дипломатско-
конзуларните претставништва на Република Македонија во странство и за начинот на 
водење на евиденцијата за издадените патни исправи и визи на странци (“Службен весник 
на Република Македонија” бр. 10/98).  

 
Член 55 

Овој правилник влегува во сила oсмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен 
весник на Република Македонија”, а  ќе се применува од 01.01.2008 година.  

 
  Бр.13.1-32043/1                                         Бр. 78-2606/3 
10 мај 2007 година                                 22 мај 2007 година 
         Скопје                                                 Скопје 
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