
Rezultati provjere vjerodostojnosti 

diploma i svjedodžbi

(siječanj 2019. – prosinac 2019.)
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Kratki uvod:

Ministarstvo je 11. siječnja 2019. poslalo uputu svim 

školama: 

• Traži se provjera vjerodostojnosti isprava o 

stupnju obrazovanja.

• Ako se utvrdi da isprave nisu vjerodostojne, 

nužno je poduzeti mjere propisane zakonom, 

drugim propisom, kolektivnim ugovorom ili

pravilnikom o radu.

• Neophodno je uspostaviti proceduru provjere 

vjerodostojnosti prilikom novih zapošljavanja.
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Rezultati upitnika u školama 

(do 16. prosinca 2019.)

• Upitnik tijekom prosinca 2019. ispunilo 

1.243 ustanove od 1.419 - uključeni i 

učenički domovi (86%)

• Upitnik su mogli ispunjavati samo ravnatelji 

ili tajnici ustanova 

• 57.905  isprava o stečenoj kvalifikaciji 

poslano na provjeru do 16. prosinca 2019. 

godine (81%)

• Za 48.088 zaposlenih potvrđena 

vjerodostojnost isprava

• Za 10.958 zaposlenih još se čeka potvrda
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Rezultati upitnika u školama

(rezultati sredina prosinca

2019.)

• Za 88 (7%) ravnatelja nije poslana isprava

na provjeru vjerodostojnosti

- 28 (2%) ustanova nije poslalo niti jednu diplomu

na provjeru

- 60 nije poslalo ravnateljevu, ali jest za druge

zaposlenike

• U 81% škola uspostavljena je sustavna

provjera vjerodostojnosti isprava prilikom

zapošljavanja

• U 235 škola ili učeničkih domova (19%)

nije uspostavljena procedura provjere

vjerodostojnosti isprava prilikom novog

zapošljavanja!
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Krivotvorene diplome i svjedodžbe
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17 krivotvorenih

svjedodžbi

18 

krivotovorenih

diploma

• 2 krivotvorene na ime fakulteta iz Srbije

• 1 krivotvorena na ime fakulteta iz Slovenije

• 1 krivotvorena na ime fakulteta u Austriji



Razlozi zašto sve 

isprave nisu poslane 

na provjeru:
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Financijski
Nisu provjeravali 

pomoćnike u nastavi

Nisu provjeravali za 

kratkotrajne zamjene

Nisu provjeravali za 

tehničko osoblje (npr. za 

spremačicu je uvjet 

osnovna škola)



Neobični razlozi:
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„Budući da smo privatna škola, 

nismo bili sigurni po kojim uputama 

postupiti, kojim financijskim 

sredstvima pokriti taj trošak, jer naš 

izvor financiranja dolazi isključivo iz 

učeničkih školarina”

„S 1.9. 2019. godine ravnatelj 

je otišao u mirovinu i iz nama 

nepoznatih razloga diplome 

nije dao na provjeru”

„Nismo zatražili provjeru za dva radnika i 

to zato što su diplomirali jedan u 

Republici Srbiji a jedan u Republici Bosni 

i Hercegovini jer nismo znali na koji bi 

način to napravili”

„Nije bilo 

potrebe!”

„Nisam znao do sada da 

treba zatražiti provjeru 

vjerodostojnosti isprave 

svih zaposlenika u našoj 

školi”

„Jedna diploma nije poslana 

jer je radnica dala sporazumni 

otkaz zbog privatnih razloga”

„Ne postoji razlog 

za sumnju”

„Zaposlenici svojim radom 

dokazuju svoju stručnost i 

kvalifikacije, zbog čega nismo 

imali razloga posumnjati ni 

tražiti provjeru vjerodostojnosti 

stečenih obrazovnih isprava”



Što sada?
• Poslali uputu školama 

• O obavezi završetka procesa provjere.

• Ravnatelj je dužan provesti provjeru isprava o stečenim kvalifikacijama za sve

zaposlenike, kao i za samog ravnatelja. 

• Potvrda vjerodostojnosti može dati isključivo ustanova koja je izdala ispravu o stečenim

kvalifikacijama te stoga nije moguće potvrditi vjerodostojnost samo uvidom u dokument

koji je priložen tijekom natječaja.

• Neophodno je uspostaviti proceduru provjere vjerodostojnosti prilikom novih

zapošljavanja.

• Prosvjetna inspekcija će tijekom nadzora provjeravati jesu li sve isprave zaposlenih

uključujući ravnatelja poslane na provjeru vjerodostojnosti.

• Vraćanje povjerenja u sustav ne smije ovisiti o „dobroj volji” – to je 

obaveza 8


