
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Radni skup: 

Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš  

9. lipnja 2017. godine od 9.00 do 12.00 sati 

Kino dvorana, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  
Ulica grada Vukovara 78, Zagreb 



 
 

 

PROGRAM 

obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije i radnoga skupa 

Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš 

 

 

  8.30–9.00         Dolazak i registracija sudionika  
 Videoprojekcija: Akreditacija: Doprinosi povjerenju u graditeljstvo i izgrađeni okoliš  

 
9.00–9.15 Pozdravni govori  
 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Z. Novak, pomoćnik ministrice 

Državni zavod za mjeriteljstvo, B. Novosel, ravnateljica 
Hrvatski zavod za norme, I. Božičević, ravnatelj 
Hrvatski mjeriteljski institut, prof.dr.sc. D. Zvizdić, ravnatelj 
Hrvatska akreditacijska agencija, T. Babić, ravnatelj 

9.15–9.45 Izlaganje predstavnika Hrvatske akreditacijske agencije  
 

 

Hrvatska akreditacijska agencija 

Općenito o akreditaciji i Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, T. Babić, ravnatelj  
 
Akreditacija u području graditeljstva, V. Mucko, zamjenik ravnatelja  
 
Postupak akreditacije, I. Trninić Ružić,  viša stručna savjetnica  

9.45–10.15 Izlaganje predstavnika Ministarstava 
 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  

Sloboda kretanja roba na unutarnjem tržištu EU, G. Vuđan, načelnica sektora za robe i 
usluge  
Nadzor građevnih proizvoda, M. Lovrić, tržišna inspektorica   
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja  

Akreditacija kao zahtjev za certificiranje i ispitivanje građevnih proizvoda, D. Banov, viši 
stručni savjetnik 

10.15–10.45 Izlaganje predstavnika institucija infrastrukture za kvalitetu  
 Državni zavod za mjeriteljstvo 

 Zakonsko mjeriteljstvo i zakonita mjerila u području graditeljstva, D. Jakir,voditelj Odjela  
Hrvatski zavod za norme  
Normizacija u području graditeljstva, V. Gaćeša Morić, voditeljica Odsjeka  
Hrvatski mjeriteljski institut 

Temeljno mjeriteljstvo i akreditacija , prof.dr.sc. D. Zvizdić, ravnatelj  
10.45 –11.05 Izlaganje predstavnika Komora 
 Hrvatska gospodarska komora  

Gospodarstvo i izazovi u području graditeljstva i zaštite okoliša, mr.sc. M. Šćulac Domac, 
direktorica Sektora za energetiku i zaštitu okoliša  
 
Hrvatska obrtnička komora  

Izazovi s kojima se suočavaju obrtnici u području graditeljstva, M. Duić, savjetnik  
11.05 –11.15 Izlaganje predstavnika Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu  
 Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu  

Uloga laboratorijskih i terenskih ispitivanja u sustavu kontrole kvalitete pri gradnji i sanaciji 

objekata, prof. dr.sc. M.Skazlić 
11.15 –11.45 Izlaganje predstavnika akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti  
 Iskustvo akreditiranog tijela Institut IGH d.d., G. Puž, predstavnik za kvalitetu 

 
Iskustvo akreditiranog tijela Ascon Instituta d.o.o., E. Barišić, voditeljica laboratorija 
 
Važnost akreditacije za poslovanje VIK HR d.o.o., mag. V. Špacir,direktor 

11.45 –12.00 Rasprava i zaključci 
  

 12.00                   Prigodni domjenak 


