
Шема за решавање на ЕУ: Аплицирајте сега за да ги заштитите правата 
на вас и вашите деца 
 
Сакавме да ве потсетиме дека ако сте државјанин на ЕУ, ЕЕА или Швајцарија, вие и членовите 
на вашето семејство (вклучително и членови на семејството кои не се членки на ЕЕА) може да 
имате право да аплицирате вона шемата за решавањеЕУ (EUSS). Крајниот рок за аплицирање, 
за оние кои живееја во Велика Британија до крајот на преодниот рок во 23:00 часот по Гринич 
на 31 декември 2020 година, е 30 јуни 2021 година. 
 
 
 
 
 
 
Кој е процесот на аплицирање?  
 
Апликациите за EUSS се бесплатни. Апликацијата бара од вас да обезбеди доказ за вашиот 
идентитет и националност, престој во Велика Британија и да прогласи криминал. Повеќе 
информации за тоа што ќе треба да аплицирате, ќе најдете овде, а апликациите може да се 
направат преку Интернет на GOV.UK користење компјутер, таблет или мобилен телефон.  
 
Ако аплицирате успешно на EUSS, сите ќе можете да продолжите да живеете и да работите во 
Велика Британија по 30 јуни 2021 година. Успешните апликанти добиваат илинаселба или 
статус настатус на претходно решен . Ова значи дека може да продолжите да ги исполнувате 
условите за пристап до истите поволности и услуги што ги правите сега.  
 
НајноватаМинистерството за внатрешни работи месечна статистика на покажува дека досега 
имало над 5,1 милиони апликации до EUSS, со што треба да поминат нешто повеќе од 3 
месеци пред крајниот рок. Значи, ако не сте го сториле тоа веќе, проверете дали сте 
аплицирале сега. 
 
Како аплицирате во име на дете? 
 
Можете да аплицирате во име на вашето дете или тие можат да аплицираат самостојно. Дете 
има право на спогодбен статус или однапред решен статус ако е под 21 година и или е: 

● државјаниндржавјанин 
● на ЕУ, ЕЕА или Швајцарија, а нена ЕУ, ЕЕА или Швајцарија, но вие сте - или вашиот 

сопруг или граѓански партнер има 

Има многу повеќе корисни информации за ова тука на GOV.UK. 
 
Каде можете да добиете поддршка?  
 
Има многу помош и поддршка на располагање да ви помогне при аплицирање. 
 
Шема за подмирување на ЕУ насоки 
Граѓанитена ЕУ, ЕЕП и Швајцарската може да се провери насоки за тоа како да се применуваат, 
вклучувајќи и како родител или старател ќе се применуваат во име на нивното дете (рен), на 
GOV.UK. 
 

Children of all ages (21 and under) require their own immigration status and are not 
covered by a parent’s application to the EU Settlement Scheme. An application must be 

made for every eligible child within a family. 

https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/what-youll-need-to-apply
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gov.uk%2Fsettled-status-eu-citizens-families%2Fwhat-settled-and-presettled-status-means&data=04%7C01%7CEmily.Swait%40homeoffice.gov.uk%7Ca860b045a8c144e5972e08d896a4cd79%7Cf24d93ecb2914192a08af182245945c2%7C0%7C0%7C637424981844137225%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DwntVZWHr8CUHcHb84m89MDLMAyHHxUMKSlHxH1lKZo%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/government/collections/eu-settlement-scheme-statistics
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/apply-settled-status-for-child


Центаррешавање на шемата за решавање на ЕУ 
заЗа прашања во врска со вашата апликација, можете да се јавите на 0300 123 7379 или +44 (0) 
20 3080 0010 од надвор од Велика Британија (понеделник до петок, од 8 до 20 часот и од 
сабота до недела, од 09:30 до 16:30 часот). Дознајте за трошоците за повик.  
 
Асистирана дигитална 
Оваа бесплатна услуга е достапна преку телефон и лично ако немате вистински пристап, 
вештини или доверба да го пополните образецот за апликација преку Интернет. Контактирајте 
сме „Ние сме дигитални“ со повик на 03333 445 675 (од понеделник до петок, од 9 до 17 
часот). За повеќе информации, посетете јаGOV.UK. 
 
Услуга за скенирање документ за лична карта 
Оваа услуга е достапна за да се заврши чекорот за верификација на идентитетот ако немате 
пристап до апликацијата Проверете документ за лична карта од ЕУ. Може да има 
административна такса за користење на оваа услуга. За листа на локации, посетете GOV.UK. 
 
Организации во заедницата 
Министерството за внатрешни работи обезбеди финансирање за 72 организации низ Велика 
Британија за да обезбеди помош и поддршка на граѓаните на ЕУ и членовите на нивните 
семејства со нивната апликација за шемата за решавање на ЕУ. Пронајдете организација на 
локалната заедница на GOV.UK. веб-страницата  
 
 
 
 

https://www.gov.uk/call-charges
https://www.gov.uk/government/publications/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service/eu-settlement-scheme-assisted-digital-service
https://www.gov.uk/help-eu-settlement-scheme

