Америчка туристичка виза
Од Америка (од гаранторот)
 Гаранција за туристичка посета
 Документи за статусот на гаранторот во САД (фотокопија од државјанство,
пасош, или грин карта)
 Банкови изводи за приходи и платени такси (пожелно е, не е задолжително)

Од Македонија (од апликантот)
 Оригинална сметка за платена административна такса за обработка на
молбата, која изнесува 160 УСД и пин 12 УСД (во Комерцијална банка А.Д.
Скопје)
 Формулар DS-160 (се пополнуваат во нашата агенција)
 Потпишан пасош (со важност најмалку 6 месеци подолго од планираниот
престој во Америка)
 Една фотографија (5*5см со бела позадина) и во електронска форма
 Извод на родени
 За особи кои се во брак , да се достави венчаница
 Уверение за семејна положба, заверена на нотар или изводи на родени на
сите членови на фамилијата
 Доказ за поседување на недвижен имот (поседовен лист или тапија за куќа
или стан)
 Ако сте вработени писмо од вашиот работодавец во кое е наведено: личниот
доход, од кога сте вработени, на кое работно место работите, период на
одобрено одсуство на работа (платен или неплатен одмор), изјава дека по
враќањето од Америка ви продолжува работниот однос
 Ако сте сопственик на фирма, доставете евиденција за регистрација на
фирмата
 Ако сте пензионер, чек од последната пензија
 Ако сте ученик/студент потврда од училиште/ факултет дека сте редовен
ученик/ студент, дека ви е одобрено одсуство од настава, индекс-оригинал
 За деца под 18 год. старост кои патуваат сами или со еден од родителите,
потребна е согласност од двата (биолошки) родители потпишана на нотар
 Ако посетувате близок роднина(родител, брат, сестра...) се доставуваат и
нивни изводи на родени – во оригинал
Нема потреба од преведување на документите
Надлежна амбасада – Амбасада на САД во Скопје
Бул. Илинден б.б. Скопје
Тел.02 3116180 факс 02 3117103
Телефон за пријавување: 02/309 9090
Наша услуга: комплетирање и пополнување на документите и закажување на
интервју во амбасадата, 3.000 денари.

