
ПРЕПОРАКИ И СОВЕТИ ОД ГРАНИЧНАТА ПОЛИЦИЈА 

Преминување на државна граница на Република Македонија на лица

Државјани на Република Македонија државната граница можат да ја преминуваат со 
важечката патна исправа (биометриска патна исправа) или друг валиден 
документ со кој се овозможува преминување на државната границата согласно 
билатерален или меѓународен договор и виза доколку е потребна за земјата каде 
што патува. Со лична карта граѓаните на Република Македонија можат да патуваат
во Р. Србија, Р. Албанија и Црна Гора.

Патната исправа мора да биде потпишана. Пред патувањето советуваме да се
провери датумот на важност на патната исправа.

Со визната либерализација граѓаните на Република Македонија можат да патуваат 
само на кратки патувања до 90 дена во период од 6 месеци.

За престој подолг од три месеци (вработување, студирање и сл.), граѓаните на 
Република Македонија треба да поднесат апликација за виза за подолг престој, 
дозвола за престој или работна дозвола во дипломатското претставништво на 
земјата во која планираат да патуваат и подолго да претстојуваат.

Доколку станува збор за малолетно лице македонски државјанин до 14 години кој 
патува без својот родител или старател, за неговото патување потребна е писмена 
согласност од родителите или старателот, заверена од Министерството за 
внатрешни работи или нотар односно од дипломатско – конзуларното 
претставништво на Република Македонија во странство, доколку лицето патува кон 
Република Македонија.

Имајќи во предвид дека македонско грчката граница е надворешна граница на 
Европската унија (Шенген граница), условiте за влез во Р.Грција се исти како за влез 
во било која земје членка на шенген зоната.

Покрај основните документи за патување од страна на полициските службеници кои 
работат на граничните премини при преминување на државна граница можат да 
бидат побарани и дополнителни документи.      

Туристички или приватни патувања

За патувања за туристички или приватни потреби потребни се: потврди за 
сместување, покана од домаќин, доколку се престојува кај истиот, потврда од 
организација која обезбедува сместување или друг соодветен документ во кој е 
наведено предвиденото сместување; потврди за маршрутата на патување, потврда 
за резервација на организирано патување или друг соодветен документ во кој се 
наведени предвидените планови за патувањето; потврди за враќање, повратен или 
повторен билет.

Деловни патувања:

За деловни патувања како докази за исполнување на условите за излез односно 
влез, можат да бидат побарани и покана од фирма или од орган за присуство на 
состаноци, конференции или настани поврзани со трговија, индустрија или работа; 
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други документи со кои се утврдува постоење на трговски односи или односи 
поврзани со работењето; влезници за саеми и конгреси, доколку се посетуваат.

Патувања за школување или обука

За патувања за потребите на учење или други видови обука потебни се потврда за 
запишување во наставен институт за целите на следење стручни или теоретски 
курсеви во рамките на основна и стручна обука; студентска карта или потврди за 
следење на курсеви.

Политички, научни, културни, спортски или религизни настани

За патувања за политички, научни, културни, спортски или религиозни настани, или 
други причини потебни се покани, влезници, пријави или програми во кои, доколку е 
можно, е наведено името на организацијата домаќин и должината на престојот, или 
друга потврда во која се наведува целта на посетата.

Парични средства

Граѓаните који патуваат во странство треба да поседуваат доволно парични средства 
(во готово, кредитни картици, травел чекови и слично) за издржување во 
планираниот период за престојот во странство. За доволно парични средства не е 
пропишана сума бидејќи таа е индивидуална во однос на стандардот на земјата каде 
што се патува но вообичаено е да се пресметува педесет (50) евра од ден.
Средствата може да бидат во готовина, травел чекови и кредитни картички кои ги 
поседува граѓанинот и валиден документ од банка за поседување парични средства.

Преминување на државна граница со патничко моторно возило

При преминување на државна граница со патничко моторно возило покрај 
националната возачка дозвола возачот треба да поседува и меѓународна возачка 
дозвола која во Република Македонија ја издава Авто Мото Сојуз на Македонија 
(освен со земјите со кој РМ има случено договор за користење на националните 
возачки дозволи). Моторното возило треба да биде соодветно меѓународно 
осигурано односно да поседува важечки зелен картон. Доколку возилото не е лична 
сопственост (согласно сообраќајна дозвола) треба да се поседува дозвола за 
управување со туѓо возило во странство која исто така ја издава АМСМ. 

При преминување на државната граница со товарно моторно возило возачите треба 
да ги поседуваат истите документи како и возачите на патничко моторно возило,
патен налог и поседување на соодветни дозволи и документи кој се потребни за 
извршување на царинските процедури. 

Постапки кога ќе се изгуби или ќе се оштети патната исправа во 
странство

Доколку лице државјанин на Република Македонија остане без патна исправа во 
некоја земја, потребно е да пријави губењето на исправата во најблиската полициска 
станица и да му се издаде потрврда за истото. Потоа со потврдата треба да се отиде 
во дипломатско – конзуларното претставништво на Република Македонија во таа 
земја, каде што на лицето ќе му се издаде патен лист за да се врати во Република 
Македонија. Доколку вашата патна исправа се оштети исто така се обраќате до 
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најблиското ДКП на Република Македонија каде ќе ви издадат патен лист. 

Пред да тргнете назад со патен лист доколку транзитирате преку повеќе земји 
информирајте се дали за некоја од планираните земји ќе ви треба соодветна виза за 
транзит. 

Информации и контакт на Македонските ДКП во странство како и за визниот режим 
на Република Македонија со други држави можете да добиете на сајтот на 
Министерството за надворешни работи www.mfa.gov.mk.


