ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА НА
СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

1. ОРГИНАЛ ДИПЛОМА ЗА ЗАВРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ:
- три фотокопии од дипломата;
- дипломата преведена од овластен судски преведувач во три примероци од кои еден заверен кај
нотар;
- апостил печат на дипломата - за земјите потписнички на Хашката конвенција, а за останатите печат
од министерствата за надворешни работи - преведен од овластен судски преведувач во три
примероци од кои еден заверен кај нотар.
- три фотокопии од апостил печатот
- три превода од овластен судски преведувач на апостил печатот,од кои еден превод заверен кај нотар.

2. ОРИГИНАЛ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА СЕКОЈА ЗАВРШЕНА ГОДИНА:
- по три фотокопија од секое свидетелство;
- свидетелствата преведени во три примероци од кои еден примерок заверен на нотар;

3. МОЛБА И ИЗЈАВА од родител/старател
(овие Образци се подигнуваат од архивата на Министерството за образование и наука):
- административни таксени марки од 250,00 денари за молбата.

4. ОРГИНАЛ НА ИЗВОД ОД МАТИЧНАТА КНИГА НА РОДЕНИТЕ и три фотокопии:
- доколку изводот не е издаден во Република Македонија – три фотокопија од оргиналот и истиот
преведен и заверен кај нотар, во три примерока.

5. ОРГИНАЛ УВЕРЕНИЕ ЗА ДРЖАВЈАНСТВО и три фотокопии:
- доколку уверението не е издадено во Република Македонија – три фотокопија од оргиналот и истиот
преведен и заверен кај нотар, во три примерока.

6. ДОКАЗ ЗА УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА:
- оргинал уплатница со уплатени 3000,00 денари;
-цел на дознаката: уплата за нострификација за средно образование;
- назив на примачот: Министерство за образование и наука;
- банка на примачот: НБРМ;
- сметка: 100000000063095;
- износ: 3000,00 денари;
- сметка на буџетски корисник: 160010032978736;
- приходна шифра и програма: 72311910
7. ДОКАЗ ЗА УПЛАТЕНИ СРЕДСТВА:
- оригинал уплатница со уплатени 250,00 денари;
- цел на дознаката: уплата за aдминистративна такса;
- назив на примачот:Трезорска сметка на Р.Македонија;
- банка на примачот: НБРМ;
- сметка: 100000000063095;
- износ: 250,00 денари;
- уплатна сметка: 840 – XXX – 03161; (наместо ХХХ се впишува бројот на Вашата општина, a
за странски државјани се впишува 182)
- приходна шифра и програма: 722313 – 00.
Забелешка : Откако одговорниот државен службеник од Министерството за образование и наука ќе утврди дека
ги имате сите потребни документи за нострификација се уплатуваат средствата во вредност од 3000,00 дена и.
Решение за нострификација донесува Комисијата за нострификација која по правило се состанува еднаш неделно.
Рок за завршување на посзанострификација е 30 дена од денот на поднесување, доколку потребната
документација е комплетна.
Консултации на телефон: 02/3121412.
Мито Хаџивасилев Јасмин бб, 1000 Скопје,

contact@mon.gov.mk

