
 

 

 

PHOTO 

   

Application for Schengen Visa 
This application form is free 

                                            

Барање за Шенген виза 
Овој формулар е бесплатен 

   

1. Surname  (Family name) (x):  

Презиме: 
 

 

 FOR OFFICIAL USE ONLY/САМО ЗА 

СЛУЖБЕНА УПОТРЕБА 

 

2. Surname at birth  (Former family name(s)) (x):   

Презиме при раѓање (предходно користено/и презиме) : 

                                                                                         

 Date of application: 

 

3. First name(s)  (Given name(s)) (x): 

Име (Имиња): 

 Visa application number: 

 

4. Date of birth  (day-month-year) 

Датум на раѓање (ден-месец-

година) 

 

5. Place of birth 

Место на раѓање 
 

 

 
6.   Country of birth 

Држава на раѓање 

 
 

 

  7. Current nationality  

      Nationality at birth, if different: 
Сегашно државјанство 

Државјанство при раѓање, 

доколку се разликува 

 
 

 Application lodged at 

 □ Embassy/consulate 

 □ CAC  

 □ Service provider 

 □ Commercial intermediary 

 □ Border 

 
 Name: 

 

 □ Other 

 

File handled by: 

 

 

Supporting documents: 

 

 8.   Sex                                                                                    
      пол                                                                      

□ Male     □ Female 

      Машки       Женски 

 

9.Marital status                                                                    
     Брачна состојба 

□Single      □Married    □Separated     □Divorced   

 Не е во брак     Во брак       Разделени       Разведени 

□Widow(er) □ Other (please specify) 

     Вдовец/а         Друго (молиме конкретно)    

 

10. In the case of minors: Surname, first name, address (if different from applicant’s) and nationality of 

parental authority/legal guardian 

Во случај на малолетни лица: презиме, име, адреса (доколку се разликува од адресата на барателот) и 

државјанство на вршителот на родителска грижа / легален застапник или старател 

 □ Travel dokument 

 □ Means of subsistence 

 □ Invitation 

□ Means of transport 

 □ TMI 

 □ Other 
 

 11.   National identity number, where applicable 

  Единствен матичен број ( ЕМБ) 
 Visa decision 

□ Refused 

 □ Issued: 

 □ A 

 □ C 

 □ VTL 

 

 

 □ Valid: 

 From ……………………………. 
 Until ……………………………. 

  

 Number of entries: 

 □ 1 □ 2 □ Multiple 

 
Number of days 

12. Type of travel dokument:         
   Вид патна исправа        :              

□ Ordinary passport       □ Diplomatic passport       □ Service passport                                                                                                                   
   Обичен пасош                   Дипломатски пасош             Службен пасош      
□ Official passport          □ Special passport              □ Other travel document (please specify) 

      Официјален пасош           Специјален пасош                  Друг патен доцумент (молиме конкретно)                                   
 

13. Number of travel dokument 

   Број на патна исправа      

 

                       

 

14.Date of issue 
      Датум на издавање 

 

15.Valid until 
      Важност до           

 

16.Issued by 

      Издаден од 

   

17. Applicant’s home address and e-mail address 

          Домашна адреса на барателот и e-mail адреса  
 

 

   

Telephone number(s) 

Телефонски број (броеви) 

  

18  .Residence in a country other than the country of current nationality 
      Живеалиште во друга земја, отколку земјата чие државјанство барателот поседува 

    □ No         □ Yes        □ Residence permit or equivalent ……………………..………………………….. 

          Не               Да               Дозвола за престој или друг соодветен документ 

                                                  No. ……………….…………………   Valid until….…………………………. 

                                                  Бр.                                                          Важност до 

(x) Fields 1-3 shall be filled in in accordance with the data in the travel document. 
(х) Полињата 1- 3 треба да се пополнат соодветно со податоците од патната исправа 



 
 

19.  Current occupation 

 Сегашно занимање 

 

 

20.     Employer and employer’s address and telephone number. For students, name and address of  

educational establishment.  

Работодавач, негова адреса и телефон. За студенти име и адреса на образовната институција.   

 
 

 
 
 

 

 

  

21. Main purpose(s) of the journey: 
      Главна дестинација(ции) на патувањето:  

□ Tourism           □ Business          □ Visiting family or friends                 □ Cultural        □ Sports      

     Туризам                     Бизнис                  Посета на фамилија/ пријатели             Култура              Спорт            

□ Official visit                □ Medical reason                      □ Study       □ Transit 

      Службена посета              Здравствени причини               Студии            Транзит   

 □ Airport transit       □ Other (please specify) .............................................................. 

      Авионски транзит       Друго (молиме конкретно)     

 
 

: 
 

 

22. Member State(s) of destination 

       Земја членка (држави членки) за патување 

 
 

 

23.  Member State of first entry 

 Земја членка на прв влез 

  

 

24. Number of entries requested  

Бр.на влегувања кои се бараат                                            

□ Single entry     □ Two entries     □ Multiple entries 

      Еден влез              Два влеза               Повеќе влеза 

 

25. Duration of the intended stay or transit 

Indicate number of days 
Времетраење на престој или транзит - 

наведете број на денови 

 
 

  

 

26. Schengen visas issued during the past three years  

Шенгенски визи добиени во последните три години                                                                                               

□  Nо Не           

  □ Yes  Date(s) of validity from …………………... to ……..…………….. 

        Да        Датум на важност од                                до 

 

27. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa  

      Предходно земени отисоци од прсти                                                       

      □ No             □ Yes   Date, if known …………………….………..……………........... 

       Не                   Да     Датум, доколку е познат                                

                 
 

28. Entry permit for the final country of destination, where applicable                                                                                                          

Дозволен влез во земјата која е цел на патувањето 
 

Issued by  ……………………………….. Valid from ……………………until ………………..………….  

Издаден од                                                  Важност од                                 до              
         

 

  

 

29. Intended date of arrival in the Schengen area 

        Планиран датум за влез во шенгенскиот 

        простор                                                                      

 

 
 

 

30. Intended date of departure from the Schengen 

area 

Планиран датум за напуштање на шенгенскиот 

простор     

 

 

 

* 31. Surname and first name of the inviting person(s) in the Member State(s). If not applicable, name of 

hotel(s) or temporary accommodation(s) in the Member State(s) 

Презиме и име на лицето кое кани или лицата кои канат во земјата членка (земјите членки) 

Доколку ги нема, наведете име на хотел(и) или адреса на привременото сместување во земјата 
членка(земјите членки) 

 

 
 

 

 

Address and e-mail address of inviting person(s)/hotel(s)/temporary 

accommodation(s) 

Адреса и e-mail адреса на лицето кое кани (лицарта кои канат)/ 

хотел(и)/ привремено сместување  
 

 

 

Telephone and telefax 
  Телефон и факс 

 

 

* 32.  Name and address of inviting company/organisation 
 Име и адреса на фирма/организација која кани 

 

 

Telephone and telefax of 

company/organisation  

 Телефон и факс на 
 фирмата/ организацијата 

 



 

Surname, first name, address, telephone, telefax, and e-mail address of contact person in 

company/organisation 
 Презиме, име, адреса, телефон, факс, и e-mail адреса на контакт лицето од фирма/организација која 
 кани 

 

 

 

 

* 33.  Cost of travelling and living during the applicant’s stay is covered 

 Трошоците за пат и престој на барателот ги покрива 

 

□ by the applicant himself/herself 

        самиот барател 

 

 Means of support 

 Начин на издршка  

 □ Cash 

       Готовина 

 □ Traveller’s cheques 

       Чекови 

 □ Credit card 

       Кредитни карти 

 □ Prepaid accommodation 

       Платено сместување 

 □ Prepaid transport 

       Платен превоз 

 □ Other (please specify) 

       Останати начини  
    (да се наведат)  
       
 

      .................................................... 
 

 □ by a sponsor (host, company, organisation), please specify 

       донатор (лице кое кани, фирма, организација), молиме 

       конкретно  

 □ referred to in field 31 or 32 …………………………………… 

      наведено во поле 31 или 32 

 □ other (please specify) ………………………………….……… 

       друго (мoлиме конкретно) 

 

Means of support 

Начин на издршка 

 □ Cash 

       Готовина 

 □ Accommodation provided 

       Обезбедено сместување 

 □ All expenses covered during the stay 

       Покриени сите трошоци за времетраење на престојот 

 □ Prepaid transport 

       Платен превоз 

 □ Other (please specify)…………………………………………. 

       Останати начини (да се наведат) 

 

 

 

34. Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen  

Податоци за лицата фамилијарни припадници на граѓани на ЕУ, ЕЕЗ или Швајцарија 

 

  

Surname (s)  

Презиме(Презимиња) 

 
 

 

First name (s) 

Име (Имиња) 

 

 

Date of birth  

 Датум на раѓање 

 

 

  

Nationality  

Државјанство 

 

Number of travel document or ID card  

  Број на патна исправа или лична карта 

 

 

35. Family relationship with an EU, EEA or CH citizen 

Фамилијарен однос со граѓанин на ЕУ, ЕЕЗ, или Швајцарија              

□ spouse     □ child     □ grandchild     □ dependent ascendent 

     сопруг/а         дете            внук/а                 директен предок по директна линија 

 

 

36. Place and date 

Место и датум 

  

37. Signature (for minors, signature of parental 

authority/legal guardian) 

Потпис (кај малолетни лица потпис на   

        вршител на родителска грижа /легален 

        застапник, старател) 

 

 

I am aware that the visa fee is not refunded if the visa is refused./Свесен(а) сум дека, во случај на одбивање на 

барањето, таксата за виза не се враќа. 

 

Applicable in case a multiple-entry visa is applied for (cf. field No 24): 

I am aware of the need to have an adequate travel medical insurance for my first stay and any subsequent visits to 

the territory of Member States / Известување кое треба да се потпише во случај на барање на виза со повеќе 

влезови (вид. поле бр.24)Свесен(а) сум дека треба да обезбедам патничко и здравствено осигурување за време на 

првиот престој како и за понатамошни престојувања на териториите на земјите  членки.    

 

 

 

 



The fields marked with * shall not be filled in by family members of EU, EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while 

exercising their right to free movement. Family members of EU, EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in 

fields No 34 and 35. 

Полињата означени со ѕвездичка* не ги пополнуваат лицата фамилијарни припадници на граѓани на ЕУ, EEЗ или на Швајцарија (сопруг, 
сопруга, деца, директен предок по директна линија) корисници на право на слободно движење. Фамилијарните припадници на граѓани на ЕУ, 

EEЗ или Швајцарија ќе покажат документи кои ја докажуваат семејната врска и ќе ги пополнат полињата 34 и 35. 

 

 

 

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA 

 

 

The undersigned declares to have read the information on the protection of personal data 

concerning the issue of visas, in accordance with the General Data Protection Regulation (EU) 

2016/679. 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 

 

Долупотпишаниот/та изјавува дека ги прочитал информациите за заштита на личните 

податоци кои се однесуваат на издавањето на визите, во согласност со Општата одредба 

за заштита на Податоците (ЕУ) 2016/679. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place and date 

Место и датум 

 

 

 

 

Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian): 

Потпис   (кај малолетни лица вршител на родителска грижа/ легален 

застапник, старател) 



 


