
Uputa za pokretanje postupka za priznavanje inozemne stručne 

kvalifikacije po općem sustavu priznavanja 

 
Isprave (dokazi) koji se prilažu zahtjevu trebaju biti izvornici (originali) ili ovjerene preslike 

(fotokopije) izvornika i po potrebi u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik. 

  

Napomene: 

• prijevod na hrvatski jezik vrši stalni sudski tumač za strani jezik na kojemu je izdana 

inozemna stručna kvalifikacija; 

• preslike službenih isprava u Republici Hrvatskoj ovjerava javni bilježnik; 

• preslike službenih isprava mogu se ovjeriti i u inozemstvu; 

• ukoliko je zahtjev nepotpun, podnositelj zahtjeva bit će pisanim putem obaviješten o 

potrebnoj nadopuni dokumentacije i roku u kojem je to dužan učiniti; 

• ako podnositelj zahtjeva želi da mu se nakon obrade zahtjeva vrate izvornici i/ili 

ovjerene preslike isprava, tada mora uz zahtjev priložiti i po jedan primjerak neovjerene 

preslike svake priložene isprave.  

 

 

Zahtjevu je potrebno priložiti sljedeće isprave: 

1) Dokaz o državljanstvu – domovnica ili neki drugi dokument kojim se dokazuje  

državljanstvo ili preslika putovnice (pasoša) – preslika i neovjereni prijevod na 

hrvatski jezik. 

2) Dokaz o prethodno završenom obrazovanju – svjedodžbu završnog razreda 

srednje škole – preslika i neovjereni prijevod na hrvatski jezik. 

3) Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom 

obrazovanju – diploma inozemne visokoškolske ustanove ili druga javna isprava 

izdana od nadležne obrazovne institucije – ovjerena preslika i ovjereni prijevod na 

hrvatski jezik.  

4) Dokaz o stručnoj kvalifikaciji – javna isprava kojom se potvrđuje završetak 

programa na razini poslijesrednjoškolskog obrazovanja, u trajanju od najmanje četiri 

godine, ili istovjetnog trajanja kad se odvija povremeno, koji može biti izražen 

ECTS bodovima, stečenima na visokom učilištu i što uključuje, kada je primjenjivo, 

stručno osposobljavanje kao obvezni dio tog programa – preslika i neovjereni 

prijevod na hrvatski jezik. 

5) Dopunska isprava o studiju (diploma supplement) ili obrazovni program – 

preslika i neovjereni prijevod na hrvatski jezik.       

6) Dokaz o stručnom usavršavanju – potvrdu o završenom poslijediplomskom 

studiju ili tečaju stručnog usavršavanja – preslika i neovjereni prijevod na hrvatski 

jezik.  

7) Dokaz o stručnom iskustvu (kada je primjenjivo) – potvrdu poslodavca, presliku 

radne knjižice i slično – ovjerena preslika i ovjereni prijevod na hrvatski jezik. 

8) Potvrda o kompetencijama – potvrdu o stjecanju kompetencija unutar svoje 

stručne kvalifikacije – ovjerena preslika i ovjereni prijevod na hrvatski jezik. 

9) Ostale isprave: 

- dokaza o članstvu u inozemnoj komori medicinskih biokemičara  



- vjenčani list ili rješenje nadležnog tijela za podnositelje zahtjeva koji su 

promijenile ime i/ili prezime 

- mišljenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske o 

inozemnoj visokoškolskoj kvalifikaciji stečenoj na inozemnom visokom 

učilištu, ako ga podnositelj zahtjeva posjeduje 

- za podnositelje zahtjeva koji imaju prebivalište u inozemstvu: punomoć, 

ovjerena kod javnog bilježnika, o određivanju opunomoćenika za primanje 

pismena ili za zastupanje s prebivalištem u Republici Hrvatskoj (sukladno 

članku 37. Zakona o općem upravnom postupku „Narodne novine“ br. 47/09). 

 

10) Dokaz o uplati naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih stručnih 

kvalifikacija u visini 1.000,00 kn – preslika uplatnice (Uputa za uplatu naknade za 

troškove postupka) 

11) Državni biljezi Republike Hrvatske u vrijednosti od 70,00 kn (Uputa za uplatu 

državne pristojbe) 
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