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Politika HAA o akreditaciji u svrhu ovlašćivanja/prijavljivanja/notifikacije 

 

HAA ima dobru suradnju i snažne veze s državnim tijelima (ministarstvima, državnim uredima) 
odgovornima za provedbu EU uredbi i direktiva Novog pristupa, kao i direktiva i propisa starog 
pristupa. 

Predstavnici HAA uključeni su u odbore, vijeća i radne skupine u nadležnim državnim tijelima 
za izradu regulatornih tehničkih dokumenata i izradu prijedloga za ovlaštenje tijela za 
ocjenjivanje sukladnosti za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti u zakonski reguliranim 
područjima. 

Predstavnici HAA sudjeluju u radu Opće skupštine EA, EA MLA Vijeća, tehničkih odbora i 
radnih skupina u EA, u EA tehničkim mrežnom radu prema pojedinim uredbama i direktivama i 
u a EA Projekt Akreditacija u svrhu prijavljivanja/notifikacije (AfN). 

Državna tijela odgovorna su za ovlašćivanje/prijavljivanje tijela za ocjenjivanje sukladnosti u 
skladu s određenim tehničkim propisom.  

Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 80/2013, 14/2014) 
propisano je da, ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju sukladnost sa zahtjevima 
propisanim hrvatskim normama kojima se prihvaćaju odgovarajuće usklađene europske norme, 
pretpostavlja se da ispunjava propisane uvjete osposobljenosti.  

Potvrda o akreditaciji koju dodjeljuje nacionalno akreditacijsko tijelo smatra se dokazom o 
osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima propisanim u hrvatskim 
normama, s kojima se prihvaćaju odgovarajuće usklađene europske norme. U brojnim tehničkim 
propisima nadležna državna tijela su uključila obvezu ocjenjivanja tijela za ocjenjivanje 
sukladnosti od strane HAA kao preduvjeta za rad na reguliranom području.  

Prijavljivanje se može izvršiti ako tijelo za ocjenjivanje sukladnosti zadovoljava kriterije 
određene posebnim tehničkim propisom i Pravilnikom o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje 
sukladnosti (NN 34/2011) koji se temelji na zahtjevima Odluke 768/2008. HAA primjenjuje 
zahtjeve utvrđene u dokumentu EA-2/17 Guidance on the horizontal requirements for the 
accreditation of conformity assessment bodies for notification purposes zajedno s odgovarajućim 
normama za akreditaciju. 

Sva hrvatska prijavljena tijela/notified bodies akreditirana su od strane HAA. 

Popis hrvatskih prijavljenih tijela dostupan je na web stranicama Europske komisije: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=191  

 


