
IZDAVANJE DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI 

DUPLIKAT SVJEDODŽBE I/ILI POTVRDE DRŽAVNE MATURE 

OVJERE SVJEDODŽBI 

 

I. IZDAVANJE DUPLIKATA/PRIJEPISA SVJEDODŽBI 

‒ Duplikat/prijepis svjedodžbe mogu u školi podići polaznici koji su upisali programe škole  

poslije šk. god. 1990./1991. 

‒ Polaznici koji su upisali programe škole do šk. god. 1990./1991. za izdavanje  

duplikata/ prijepisa svjedodžbi trebaju se obratiti Državnom         arhivu u Splitu, Glagoljaška 18, 

21000 Split. 

1. Duplikat/prijepis svjedodžbi 

 Škola izrađuje original svjedodžbi samo za svoje polaznike i ne posjeduje u arhivi 

originale ili preslike svjedodžbi. 

 Duplikate svjedodžbe Škola izdaje samo u slučaju ako je originalna svjedodžba 

izgubljena ili uništena. 

 Obrascem Zahtjeva u prilogu može se zatražiti izdavanje duplikata svjedodžbe. U tom 

slučaju Škola ponovno izrađuje dokument (duplikat svjedodžbe) prema podacima iz matične 

knjige učenika. 

 Duplikat svjedodžbe izdaje se na obrascu koji je isti kao i obrazac originalne 

svjedodžbe, a ako škola više ne posjeduje originalni obrazac izdaje se prijepis ocjena na 

praznom papiru s podacima iz matične knjige učenika, ovjeren od strane ravnatelja. 

 
2. Način i uvjeti izdavanja duplikata/prijepisa svjedodžbi 

 Zahtjevi se podnose na e-mail Škole: split@zdravstvenaskola.hr ili u učeničkoj 

referadi Škole svakim radnim danom u radno vrijeme za stranke od 11:00 do 13:00 sati. 

 Zainteresirane stranke dužne su čitljivo i u cijelosti popuniti obrazac Zahtjeva, koji                 

mogu preuzeti u priloženim dokumentima.  

 Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21) 

duplikat/prijepis svjedodžbe se izdaje najkasnije u roku od 15 dana, računajući od dana 

podnošenja potpuno ispunjenog Zahtjeva. 

 Duplikat/prijepis svjedodžbe može podići osobno stranka ili ostale osobe uz 

predočenje punomoći ovjerene kod javnog bilježnika. 

 

II. DUPLIKAT SVJEDODŽBE I/ILI POTVRDE DRŽAVNE MATURE 

 Duplikate svjedodžbi i/ili potvrde o položenim ispitima državne mature izdaje  

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. 

 

III. OVJERA SVJEDODŽBI 

 Srednjoškolska ustanova nema nadležnost (mogućnost) ovjere preslika svjedodžbi  

učenika. 

 Postupak ovjere preslika svjedodžbi pripada djelokrugu rada javnih bilježnika sukladno  

članku 74. Zakona o javnom bilježništvu (Narodne novine, broj 78/1993, 29/1994, 162/1998, 

16/2007, 75/2009, 120/16) i nije u nadležnosti školskih ustanova. 
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