
 
 

ФОТОГРАФИЈА 
FOTOGRAFIA 

 

 

 
Ambasciata d’Italia in Skopje 

 
Барање za Шенген виза 

Формуларот е бесплатен 
 

Domanda di visto per gli stati Schengen 
Modulo gratuito 

  
1. Презиме/ Cognome (х) 
 

 
 ПОПОЛНУВА ВИЗНОТО 
ОДДЕЛЕНИЕ/SPAZIO RISERVATO  
ALL’AMMINISTRAZIONE 

 
2. Презиме од раѓањето (претходно презиме / моминско)/Cognome alla nascita (cognome/i precedenti 

(х) 

Data della domanda: 
 

 
3. Име/Nome/i (х) 
 

Numero della domanda di visto: 
 

4. Датум на раѓање  
(ден, месец, година) 
Data di nascita(giorno-mese-anno) 
 

 

5. Место на раѓање/ 
Luogo di nascita 

 
 
6. Држава на раѓање/ 

Stato di nascita  
 

7. Сегашно државјанство/ 
Cittadinanza attuale 
 

 
Државјанство од раѓањето, доколку 
е различно/ Cittadinanza alla nascita, 
se diversa 

 

 
Domanda presentata presso:  
 
□ Ambasciata/Consolato 
□ Centro comune 
□ Fornitore di servizi 
□ Intermediario commerciale 
□ Frontiera 
 

 Nome: 
 
 Altro 

8. Пол / Sesso 
□ Машки /Maschile    
□  Женски /Femminile  

9. Брачна состојба /Stato civile                                                                 
□ Слободен/а/Non coniugato □ Во брак/coniugato  

     □  Разделен/а/Separato/a   □ Разведен/a/Divorziato/a 
     □  Вдовец/ца/Vedovo/a       □  Друго (да се 

наведе)/Altro(precisare) 

10. За малолетни лица: презиме, име, адреса (доколку е различна од таа на барателот) и 
државјанство на родителот/старателот/ Per i minori: cognome, nome, indirizzo (se diverso da quello 
del richiedente) e cittadinanza del titolare della potestà genitoriale/tutore legale 
 

Responsabile della pratica: 

11.  Број на национален идентитет, доколку е применливо/Numero d’identità nazionale, ove applicabile  
Documenti giustificativi: 
□ Documento di viaggio 
□ Mezzi di sussistenza 
□ Invito 
□ Mezzi di trasporto 
□ Assicurazione sanitaria di 
viaggio 
□ Altro 
 
Decisione relativa al visto: 
□ Rifiutato 
□ rilasciato: 
 
□ A 
□ C 
□ VTL 
 
□ Valido: 
dal 
………………………………. 
Al 
………………………………. 
 
Numero di ingressi: 
□ 1  
□ 2  
□ Multipli 
 
 
 
 
 
 
Numero di giorni: 

12. Вид на патна исправа /Tipo di documento 
        □ Обичен пасош/Passaporto ordinario        □ Дипломатски пасош/Passaporto diplomatico                          
        □ Службен пасош/Passaporto di servizio    □ Официјален пасош/Passaporto ufficiale                                      

□ Специјален пасош /Passaporto speciale 
         □  Друг вид на патна исправа (да се наведе) /Documento di altro tipo (precisare) 

13. Број на патната исправа/ 
Numero del documento di 
viaggio 

14. Датум на издавање/ 
Data di rilascio 

15. Важечки до/ 
Valido fino a 

 

16. Издаден од/ 
Rilasciato da 

17. Домашна и е-маил адреса на барателот/Indirizzo del 
domicilio e indirizzo di posta elettronica del richiedente 

  Број/броеви на телефон(и) 
 Numero/i di telefono 

18. Живеалиште во некоја друга држава освен таа чие државјанство го поседувате/Residenza in un 
Paese diverso dal Paese di cittadinanza attuale 
□ Не/No         
□ Да. Вид на дозвола за престој или соодветен документ/Sì. Titolo di soggiorno equivalente...... 
................ бр./numero                             Важечки до/Valido fino al 

 19. Сегашно вработување/Occupazione attuale 
 

 20. Работодавач, адреса и телефонски број. За студентите/учениците назив и адреса на   
     образовната установа/Datore di lavoro,indirizzo e numero di telefono. Per gli studenti nome e  indirizzo 

dell’istituto di insegnamento 

21. Основна/и цел/и на патувањето/Scopo/i principale/i del viaggio  
                                                                                                                                                                          
□ Туризам/Turismo □  Бизнис/Affari      □  Посета на роднини или пријатели/Visita a familiari o amici  
□  Култура/Cultura                                   □  Спорт/Sport            □  Официјална посета/Visita ufficiale  
□  Здравствени причини/Motivi sanitari  □  Студирање/Studio  □  Транзит/Transito   

 □  Аеродромски транзит/Transito aeroportuale  □   Друго (да се наведе)/Di altro tipo(precisare) 
 

(x) Во полињата од 1 до 3 треба да се внесат информациите онака како што се наведени во патната исправа/Alle caselle da 
1 a 3 le informazioni vanno inserite come indicate nel documento di viaggio. 
 
 
 

22. Држава / држави во кои ќе патувате/Stato/i 
membro/i di destinazione 

 

 

23. Прва Шенген држава во која влегувате/Stato 
membro di primo ingresso 

 

  



 

24. Колку влезови се бараат/Numero di ingressi 
richiesti                                                      

 

□ Еден/Uno      □ Два/Due        □ Мулти/Multipli 

 

25. Времетраење на предвидениот престој или 
транзит. Да се наведе колку денови/Durata 
del soggiorno o del transito previsto. Indicare il 
numero dei giorni 
 

 

 

26. Шенген визи издадени во последниве три години/ Visti Schengen rilasciati negli ultimi tre anni  

□ Не/No                                                                                                                                                                    

□ Да. Датум и со важност/Sì.Data/e di validità …………….од/da …….........  до/al ...................................... 

 

 

27. При некое претходно поднесување на барање за Шенген виза дали ви се земени отпечатоци од 
прстите/ Impronte digitali rilevate in precedenza ai fine della presentazione di una domanda di visto 
Schengen 

      □ Не/No          

      □ Да ,Да се наведе датумот/ Sì, data se nota …………………………………………………………….. 
 

28. Одобрение за влез во земјата на крајната дестинација, доколку е применливо/Autorizzazione di 
ingresso nel Paese di destinazione finale 

 
Издадено од/Rilasciata da   ……………… Важечки /Valida da …………………… До/al  ……………                      

 

  
 

29. Датум на предвидено пристигнување во 
Шенген зоната/Data di arrivo prevista 
nell’area Schengen 

 
 

 

30. Датум на предвидено заминување од Шенген 
зоната/Data di partenza prevista dall’area Schengen 

 
 

 

* 31. Презиме и име на лицето/ата кое ве кани во земја членка на Шенген зоната. Или, име на 
хотелот, односно привременото сместување во Шенген земјата/ Cognome e nome della o delle 
persone che invitano nello o negli Stati membri. Altrimenti, nome dell'albergo o alloggio provvisorio 
nello o negli Stati membri  

 

 

Адреса и е-маил на лицето кое ве кани или на 
хотелот/привременото сместување/ Indirizzo e indirizzo di posta 
elettronica della o delle persone che invitano/albergo/alloggio 
provvisorio   

 
 

 

Телефон и факс/ Telefono e fax 
 

 

 

* 32.  Име и адреса на фирмата/организацијата која ве кани/ 
Nome e indirizzo dell’impresa/organizzazione che invita 

 
 

ТеТеппп ппп пппп  

Tелефон и факс на фирмата/ 
организацијата/ Telefono e fax 
dell’impresa/organizzazione 

 

 

Презиме, име, адреса, телефон, факс и е-маил на лицето за контакт при фирмата/организацијата/ 
Cognome, nome, indirizzo, telefono, fax e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso 
l’impresa/organizzazione 
 
 

 

 
 

* 33.  Трошоците за пат и сместување се на товар на: / Le spese di viaggio e soggiorno del richiedente 
sono a carico: 

 
 

 

 

□ самиот барател/del richiedente 
 
 Средства за издршка/mezzi di sussistenza 

 □ Готовина/contanti 

 □ Патнички чекови/traveller’s cheque 

 □ Кредитни картички/carte di credito 

 □ Платено сместување/alloggio 
prepagato 

 □ Платен пат/trasporto prepagato 

 □ Останато (да се наведе)/altro 
(precisare) 

 

  

 

 □ од страна на домаќинот (фирмата/организацијата)/ 
del promotore (ospite,impresa,organizzazione), 
precisare………………………………………………   
однесува на полињата 31 или 32/di cui alle caselle 31 
o 32 …………………………………………………….. 

 □ останато (да се наведе)/altro (precisare)  
 
 Средства за издржување/mezzi di sussistenza 

 □ Готовина /contanti 

 □ Обезбедено сместување /alloggio fornito 

 □ Сите трошоци за престој се покриени/ tutte le spese 
coperte durante il soggiorno 

 □ Платен пат/trasporto prepagato 

 □ Останато (да се наведе)/altro(precisare) 

 

 

 
Полињата означени со (*) не ги пополнуваат оние кои имаат член на семејство (брачни другари и деца) државјанин на ЕУ, 
Европската економска зона (ЕЕЗ)или Швајцарија, имајќи право на слободно движење. Тие покажуваат документ како доказ за 
семејното сродство и ги пополнуваат полињата бр. 34 и 35./ *I familiari dei cittadini UE, SEE o CH (coniugi, figli o ascendenti a carico) 
non devono compilare le caselle indicate con l'asterisco (*) nell'esercizio del loro diritto di libera circolazione. Essi presentano la documentazione 
comprovante il vincolo familiare e compilano le caselle n. 34 e 35. 
 

 
 

 

34. Лични податоци на член од семејство кој е државјанин на ЕУ, ЕЕЗ или Швајцарија/Dati 
anagrafici del familiare che è cittadino UE, SEE o CH  

 

 

  

Презиме/Cognome 
 

Име/Nome  



 

Датум на раѓање/Data di 
nascita 

 

Државјанство/Cittadinanza 
Број на п атен докуме нт ил и  
Број на патна исправа или лична карта/ 
Numero del documento di viaggio o della 
carta d’identità 
 

 

 

35. Семејно сродство со државјанин на ЕУ, Швајцарија или ЕЕЗ/Vincolo familiare con un cittadino 
UE, SEE o CH 

□ брачен другар/coniuge     □ дете/figlio/a                                                                                  

□ Внук/nipote                        □ родител под старателство/ascendente a carico 

 

36. Место и датум/ Luogo e data 
  

37. Потпис (за малолетниците потпишува 
родителот/старателот)/  Firma (per i minori, 
firma del titolare della potestà genitoriale/tutore 
legale) 
 

 

 

 
 

Запознат/а сум дека доколку барањето за виза биде одбиено, не ми следува враќање на парите за административна такса/  
Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso della tassa corrisposta.   
 

 
Се однесува на барање за виза со повеќе влезови (поле бр. 24)/ Applicabile in caso di domanda di visto per ingressi multipli (casella 
n. 24). 
 

Запознат/а сум дека треба да поседувам соодветно патничко здравствено осигурување за првото и за секое следно патување 
во Шенген земјите / Sono a conoscenza della necessità di possedere un’adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo 
soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri. 
 

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ 
Прибирањето на податоците барани во овој формулар, вашата фотографија и, доколку е потребно, вашите отисоци од прстите, се задолжителни 
за разгледувањето на барањето, а вашите лични податоци наведени во овој формулар за барање виза, како и дека вашите отисоци од прстите и 
фотографијата ќе им бидат соопштени на надлежните органи на Земјите членки и разгледани од истите, со цел за донесување на одлука во однос 
на вашето барање. 
Тие податоци, исто како и податоците во врска со одлуката по вашето барање или евентуалната одлука за поништување,  повлекување или 
продолжување на издадена виза, ќе бидат внесени и зачувани во визниот систем за информации (ВИС) (1) во максимален период од пет години, во 
текот на кој што истите ќе им бидат достапни на надлежните визни органи, на оние надлежни за спроведување на визни контроли на надворешните 
граници, како и во самите Земји членки, на органите надлежни за имиграција и азил во Земјите членки, со цел за проверка на исполнувањето на 
регуларните услови за влез, престој и постојан престој на територијата на Земјите членки, за откривање на лицата кои што не ги исполнуваат или 
престанале да ги исполнуваат тие услови и за разгледување на барање за азил и назначување на одговорните органи за тоа. Во одредени услови, 
податоците ќе им бидат достапни и на органите назначени од Земјите членки (за Италија Министерството за Внатрешни работи и полициските 
служби) и Еуропол со цел за спречување, откривање и истрага на криминални и други потешки кривични дела. Министерството за надворешни 
работи и меѓународна соработка (Пјацале дела Фарнезина бр. 1, 00135 Рим, www.esteri.it) е италијанскиот орган одговорен за обработката на 
податоците. Имате право да добиете, во било која Земја членка, потврда на вашите лични податоци внесени во ВИС и соопштение од Земјата 
членка која што ги пренела, како и да побарате неточните ваши лични податоци да бидат исправени, а оние незаконски обработувани избришани. 
За информации за начинот на кој што можете да го остварите правото на проверка на вашите лични податоци и истите да ги исправите или 
поништите, како и за соодветната жалбена постапка предвидена во соодветната Земја посетете го линкот: www.esteri.it  и www.vistoperitalia.esteri.it. 
Дополнителни податоци ќе бидат доставени по ваше барање од органот кој го разгледува вашето барање.Националниот компетентен орган за 
заштита на личните податоци е Гарантот за заштита на лични податоци (Пјаца Монтечиторио 121, 00186 Рим, www.garanteprivacy.it)  
 
Изјавувам дека, што се однесува до мене, сите податоци дадени од мене самиот се целосни и точни. Свесен сум за тоа дека лажните изјави ќе 
доведат до одбивање на моето барање или поништување на веќе одобрената виза и дека можат да повлечат и правни дејства во согласност со 
законодавството на Земјата членка која што го разгледува барањето. 
Се обврзувам да ја напуштам територијата на Земјите членки пред истекувањето на важноста на визата, доколку ми биде одобрена. Запознат/а 
сум со тоа дека поседувањето на виза претставува само еден од неопходните услови за влез во европската територија на Земјите членки. Самото 
одобрување на визата не ми дава право на обесштетување во случај да не ги исполнам условите предвидени во чл. 5, параграф 1 од Правилникот 
(ЕЗ) бр. 562/2006 (кодекс на Шенген границите) и поради тоа ми биде оневозможен влезот. Запазувањето на условите за влез ќе биде утврдено и 
при самиот чин на влегување во европската територија на Земјите членки. 
 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La raccolta dei dati richiesti in questo modulo, la sua fotografia e, se del caso, la rilevazione delle sue impronte digitali sono obbligatorie per l'esame della 
domanda di visto e i suoi dati anagrafici che figurano nel presente modulo di domanda di visto, così come le sue impronte digitali e la sua fotografia, saranno 
comunicati alle autorità competenti degli Stati membri e trattati dalle stesse, ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla sua domanda.  
Tali dati, così come i dati riguardanti la decisione relativa alla sua domanda o un'eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato, 
saranno inseriti e conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale essi saranno accessibili alle  
autorità competenti per i visti, a quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri, alle autorità competenti in materia 
di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell'adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari sul  
territorio degli Stati membri, dell'identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell'esame di una domanda di  
asilo e della designazione dell'autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno anche accessibili alle autorità designate  
degli Stati membri (per l’Italia il Ministero dell’Interno e le autorità di Polizia) e a Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di  
reati di terrorismo e altri reati gravi. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, www.esteri.it)  
è l’autorità italiana responsabile (titolare) del trattamento dei dati.  
 E’ suo diritto ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla sua persona registrati nel VIS e l‘indicazione dello Stato membro che li 
ha trasmessi e chiedere che dati inesatti relativi alla sua persona vengano rettificati e che quelli relativi alla sua persona trattati illecitamente vengano cancellati. 
Per informazioni sull’esercizio del suo diritto a verificare i suoi dati anagrafici e a rettificarli o sopprimerli, così come sulle vie di ricorso previste a tale riguardo 
dalla legislazione nazionale dello Stato interessato, vedi www.esteri.it e www.vistoperitalia.esteri.it. 
Ulteriori informazioni saranno fornite su sua richiesta dall’autorità che esamina la domanda. L’autorità di controllo nazionale italiana competente in materia di 
tutela dei dati personali è il Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Montecitorio 121, 00186 Roma, www.garanteprivacy.it). 
 
Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della 
mia domanda o l'annullamento del visto già concesso e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la 
domanda.  
Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato/a che il possesso di un visto è soltanto una 
delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora io non 
soddisfi le condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 562/2006 (Codice Frontiere Schengen) e mi venga pertanto rifiutato 
l’ingresso. Il rispetto delle condizioni d’ingresso sarà verificato ancora una volta all’atto dell’ingresso nel territorio europeo degli Stati membri. 
 
 

Место и датум/ Luogo e data  
 
 
……………………………. 

 

38. Потпис (за малолетниците потпишува родителот/старателот) /  
Firma(per i minori, firma del titolare della potestà genitoriale/tutore legale) 
 
............................................................................................................. 

 

 


