
 
ДЕКЛАРАЦИЈА НА ВРЕДНОСТ НА ДИПЛОМА 

 
Потребни документи: 
 

1. Барање пополнето според приложениот модел; 
2. Оригинал диплома/други документи со печат Апостил од надлежниот Суд – 

само на увид; 
3. Фотокопија од дипломата/документите заверени на нотар од точка 2; 
4. Апостил печат на копијата заверена на нотар на Дипломата/документите од 

точка 3; 
5. Превод на италијански јазик на Дипломата/документите од овластен судски 

преведувач кој има депонирано потпис во Амбасадата. 
6. Интернационален извод на венчаните доколку барателот го променил 

презимето по основ на брак. 
Барателот со диплома од медицинските професии потребно е да достави и: 
Уверение за стажирање (6 месеци); Уверение за положен стручен испит и 
последователно и Лиценца за работа. И за овие документи треба да се следи 
горенаведената процедура. 

Декларација на вредност се наплаќа 2530 денари, во готовина на Конзуларниот 
шалтер.  
Повеќе информации на тел: 02 32 36 518/519/503 или на  
consolare.skopje@esteri.it; culturale.skopje@esteri.it  
 

 
 

DICHIARAZIONE DI VALORE DEL TITOLO DI STUDIO 
 
Si devono presentare i seguenti documenti: 

1. Richiesta compilata secondo il facsimile allegato;  
2. Diploma/documenti in originale con timbro Apostille del Tribunale – solo in presa 

visione; 
3. Fotocopia del diploma/documenti di cui al punto 2) - autenticati dal notaio; 
4. Timbro Apostille sulla fotocopia del Notaio del Diploma/Documenti di cui al punto 

3); 
5. Traduzione in lingua italiana da un traduttore giurato registrato nella lista 

dell’Ambasciata; 
6. Certificato di matrimonio internazionale se l’interessato ha cambiato cognome a 

seguito di matrimonio. 
I richiedenti con titoli di studio nell’ambito della medicina devono presentare 
inoltre:  Certificato di tirocinio (6 mesi); Certificato di superamento dell’esame 
professionale e di conseguenza Licenza di lavoro. Anche su questi documenti va 
seguita la procedura sopraindicata. 

La dichiarazione di valore ha un costo di 2530 denari, da versare in contanti allo Sportello 
consolare. 
Maggiori informazioni al tel: 02 32 36 518/519/503 o su: 
consolare.skopje@esteri.it; culturale.skopje@esteri.it  
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