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MISIJA HAA 

Misija HAA je osiguravanje stabilnog i kontinuiranog rada na provedbi vjerodostojnog 
(stručnog, nepristranog i neovisnog) sustava akreditacije u Republici Hrvatskoj sukladno 

europskim i međunarodnim pravilima. 

HAA pruža visoku razinu kvalitete usluga svojim korisnicima i omogućava im da se, kroz 
priznavanje rezultata ispitivanja, umjeravanja, inspekcije, certifikacije proizvoda, osoba i 

sustava upravljanja, punopravno uključe u jedinstvenu europsku i međunarodnu razmjenu 
proizvoda, usluga i informacija. 

 

 

 

         

VIZIJA HAA 

Održivo punopravno članstvo u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i 
vjerodostojno i proaktivno predstavljanje Republike Hrvatske u tim organizacijama u svrhu 

stalnog jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakonska osnova  
 
Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) određena je kao nacionalno akreditacijsko tijelo u 
Republici Hrvatskoj sukladno zahtjevima Uredbe (EC) 765/2008 o akreditaciji i nadzoru 
nad tržištem  i ispunjava sve međunarodne zahtjeve za akreditacijska tijela.  
HAA je neovisna i neprofitna javna ustanova koja je osnovana Uredbom Vlade Republike 
Hrvatske (NN 158/2004 i 44/2005, 30/2010), na temelju Zakona o akreditaciji (NN 158/2003, 
75/2009, 56/2013) s ciljem da osigura kompetentno tržište usluga ispitivanja, mjerenja, 
umjeravanja, certifikacije i inspekcije na području Republike Hrvatske (RH); osigurava 
priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u RH na drugim 
tržištima; daje tehničku potporu hrvatskom gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti na 
međunarodnom tržištu; osigurava povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga na 
hrvatskom tržištu; daje tehničku potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa u 
području sigurnosti i zdravlja građana, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih javnih 
interesa. 
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I. UVOD 
 
Sve poslove i zadatke u 2015. godini HAA je temeljila na Planu rada Hrvatske akreditacijske 

agencije (HAA) za 2015. godinu. Navedeni Plan dostavljen je Upravnom vijeću HAA koje je o 

tome raspravljalo na 2. sjednici (16. travnja 2015.) i 3. sjednici (29. svibnja 2015.), utvrdilo 

određene primjedbe te nakon njihovih uvažavanja Plan usvojilo na 4. sjednici. 

Ovo Izvješće o radu HAA za 2015. godinu je izvješće o provedbi i izvršenju navedenog 

Plana uz istovremene aktivnosti na doradi Plana.  

 

U 2015. godini HAA je izvršila planirane poslove zahvaljujući izvanrednim naporima svih 

zaposlenika u otežanim uvjetima poslovanja radi nedostatnih kapaciteta voditelja postupaka i 

vodećih ocjenitelja. Detalji o financijskom poslovanju HAA, koje je također bilo otežano zbog 

nedovoljno dodijeljenih sredstava za rad nalaze se u poglavlju III ovoga Izvješća.   

 

Kraj 2015. godine HAA je završila s 393 dodijeljene akreditacije u Republici Hrvatskoj uz 

konstantni priljev prijava akreditiranih tijela za proširenje područja akreditacije, te također uz 

prijave novih klijenata za akreditaciju.  

 

1. Broj akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj- po godinama, kumulativno 

   (2015-12-31) 

 

HAA je u rujnu 2015. bila predmetom nadzora od strane Europske organizacije za 

akreditaciju (EA) radi provjere kompetentnosti HAA odnosno provjere da li HAA i dalje 
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ispunjava uvjete za zadržavanje statusa potpisnice EA Multilateralnog sporazuma o 

priznavanju akreditacije (EA MLA) za sve akreditacijske sheme. Iako evaluacijski postupak 

od strane EA još nije završen HAA je zadovoljna s ishodom evaluacijske ocjene na licu 

mjesta, obzirom na otežavajuće uvjete djelovanja (nedostatni ljudski resursi). Najveće 

primjedbe EA evaluatori su imali na nedostatne administrativne i stručno/ocjenjivačke  

kapacitete HAA (voditelji postupaka i vodeći ocjenitelji stalni zaposlenici),  odnosno 

nefleksibilno financiranje. Iako HAA klijenti snose sve troškove akreditacije i uplaćuju ih 

direktno u Državni proračun, HAA ne može ta sredstva koristiti za provođenje postupaka 

akreditacije te se zadnjih godina, a pogotovo ove godine, našla u situaciji da, zbog premalo 

dobivenog limita, nije u mogućnosti platiti angažirane ocjenitelje i eksperte, a stranke koje 

traže akreditaciju su navedena sredstva uplatile u Državni proračun. Postupak evaluacije je 

u fazi zatvaranja nesukladnosti odnosno pronalaženja adekvatnih odgovora i rješenja na 

primjedbe EA evaluatora. Evaluacijski postupak trebao bi završiti do proljeća 2016 kada bi 

se trebao sastati EA-ov Odbor za multilateralne sporazum (EA MLA) koji donosi konačnu 

preporuku o statusu HAA-a. 

 

Novi saziv Upravnog vijeća imenovala je Vlada RH s danom 31. prosinca 2014.g. (Klasa: 

080-02/14-01/355, Urbroj: 5030115/1-14-02 od 17. prosinca 2014.g.) u slijedećem sastavu:  

- Mario Ferić, predsjednik Upravnog vijeća,  

te članovi Upravnog vijeća:  

- Marijan Varga,  

- Miran Škerl,  

- mr.sc. Božidar Ljubić i  

- Martina Horvatić (razriješena na osobni zahtjev od 1. studenoga 2015. godine)  

Prethodna ravnateljica mr. sc. Biserka Bajzek Brezak je po isteku mandata na poziciji 

ravnateljice HAA otišla u mirovinu s datumom 3.3.2015. 

Upravno vijeće raspisalo je natječaj za izbor novog ravnatelja u veljači 2015. g. Natječaj je 

proveden sukladno zakonskim odredbama. Upravno vijeće je predložilo Tihomira Babića za 

novog ravnatelja HAA na temelju čega je Vlada RH imenovala Tihomira Babića za ravnatelja 

HAA s početkom mandata od 4.3.2015. g na razdoblje 4 godine.  

Temeljem prijedloga ravnatelja Tihomira Babića, Upravno vijeće imenovalo je zamjenika 

ravnatelja  Vladimira Mucka i pomoćnika ravnatelja Mladena Vrebčevića na svojoj sjednici 

16. 4. 2015. Stupili su na nove funkcije 1.5.2015. g. uz obavljanja i dosadašnjih poslova 

načelnika odjela. 

Navedenim imenovanjima stvoreni su uvjeti za učinkovito upravljanje radom HAA uz potrebu 

jačanja kadrovskih resursa kako je prethodno istaknuto kao najveći problem i obrazloženo u 

nastavku, a kako bi se postiglo i učinkovito izvršenje akreditacijskih poslova. 
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Administrativni i ocjenjiva čki kapaciteti  

Na kraju prosinca 2015. HAA ima 24 stalna zaposlenika. Trinaest (13 zaposlenika) ima 

status voditelja postupka akreditacije, od kojih je 8 postiglo status vodećeg ocjenitelja. Ovi 

kapaciteti su nedostatni za obavljanje potrebnog opsega poslova (godišnji nadzori, nove 

akreditacije) nacionalnog akreditacijskog tijela i ispunjavanje njegovih zadaća koje su 

propisane Zakonom o akreditaciji, Uredbom o osnivanju HAA, te Europskom uredbom br. 

765/2008 o akreditaciji i nadzoru nad tržištem. 

Na tržištu ne postoji gotovo educirano osoblje za provedbu postupaka akreditacije (voditelji 

postupaka, vodeći ocjenitelji), već novozaposleni moraju ta znanja steći teorijski i praktično u 

HAA. To znači da HAA mora redovno planirati i zapošljavati nove zaposlenike ovisno o 

odljevu kadrova (prirodnim putem ili sporazumnim raskidom radnog odnosa). U toku 2013 i 

2014 HAA je napustilo 5 zaposlenika (1 mirovina, 2 sporazumna raskida radnog odnosa, 1 

otkaz ugovora o radu, 1 prelazak u tijelo državne uprave). S obzirom na to da su 

kompetencije zaposlenika HAA cijenjene i tražene na tržištu, zaposlenici se odlučuju na 

prestanak radnog odnosa u HAA i zapošljavanje na bolje plaćenim radnim mjestima u 

akreditiranim tijelima ili otvaraju samostalne konzultantske tvrtke. 

S obzirom na odljev kadrova u 2013. i 2014. (odlasci u mirovinu, odlazak mlađih 

osposobljenih kadrova u druge institucije, porodiljini dopusti), te zbog nemogućnosti 

pravovremenog zapošljavanja na upražnjena radna mjesta, HAA još uvijek osjeća 

nedostatak kapaciteta za preuzimanje novih klijenata za akreditaciju. Novim zaposlenicima 

koji su primljeni tijekom 2015. godine do punog radnog kapaciteta (stjecanja statusa vodeći 

ocjenitelj) potrebne su 1-2 godine intenzivne izobrazbe i rada pod mentorstvom. Zbog toga 

se provedba obvezatnih redovnih nadzora akreditiranih tijela odvija uz kašnjenja. Ta 

činjenica posebno pogađa klijente koji u sklopu nadzora prijavljuju proširenje područja 

akreditacije što im je potrebno zbog zahtjeva tržišta i zahtjeva propisa za ovlašćivanje od 

strane nadležnih tijela državne uprave. 

Broj zaposlenih po godinama u stalnom je padu od 27 (25 zaposlenih na neodređeno 

vrijeme i 2 zaposlena na određeno vrijeme – zamjene za porodiljni dopust) u 2012 na 21 u 

2014 odnosno na samom kraju 2015. 24 zaposlenika. Od tog broja (24) na porodiljnom 

dopustu su dvije zaposlenice. Ovakva kadrovska situacija, gdje je popunjenost u odnosu na 

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta oko 50% je kritična za 

poslovanje HAA, a o toj kritičnosti je HAA je obavještavala Upravno vijeće i  Ministarstvo 

gospodarstva tijekom 2015.   

HAA posluje kao i druga nacionalna akreditacijska tijela sa stalnim zaposlenicima koji su 

voditelji postupaka (administrativno upravljaju postupkom akreditacije) i vodećim 

ocjeniteljima, kao ključnim akreditacijskim osobljem, koji koordiniraju ocjenjivanje i 

izvještavanje ocjeniteljske skupine i ujedno ocjenjuju sustava upravljanja kvalitetom kod 
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podnositelja zahtjeva za akreditaciju. Pored vodećih ocjenitelja u ocjeniteljskoj skupini su 

zastupljeni stručni ocjenitelji-vanjski suradnici, stručnjaci za pojedino tehničko područje i 

osposobljeni za akreditacijsko ocjenjivanje, te eksperti (nisu osposobljeni za akreditacijsko 

ocjenjivanje ali daju specijalističku stručnu podršku ocjeniteljima) i ocjenjuju provedbu 

stručnih metoda i postupaka ispitivanja, umjeravanja, inspekcije i certifikacije proizvoda, 

sustav opravljanja i osoblja prijavljenih za akreditaciju. 

U Registru ocjenitelja HAA na kraju 2015. bilo je evidentirano 278 vanjskih suradnika u 

ulogama vodećih ocjenitelja, ocjenitelja i eksperata (jedna osoba može biti angažirana u 

više akreditacijskih shema ako je za to osposobljena). Broj ocjenitelja se stalno povećava 

jer je prisutan trend proširenja područja akreditacije i nove akreditacija za nova područja za 

koje treba osigurati nove ocjenitelje i eksperte. 

U nedostatku vodećih ocjenitelja HAA mora angažirati i vanjske vodeće ocjenitelje 

(uglavnom vrlo iskusne vodeće  ocjenitelje HAA koji su u mirovini).   

Nedostatak voditelja postupaka ne omogućuje učinkovitu provedbu postupaka čak kad su 

na raspolaganju vanjski suradnici u ulozi vodećih ocjenitelja, stručnih ocjenitelja i eksperata. 

Ovakva kadrovska popunjenost nije dostatna za provedbu redovitog nadzora nad 393 

akreditirana tijela uz istovremeno rješavanje novih predmeta akreditacije. Ova situacija je u 

znatnoj mjeri produžila postupak akreditacije kao i rješavanje novozaprimljenih predmeta, a 

oni su u stalnom porastu. Zaprimljeni predmeti ne mogu se odmah započeti što stvara 

nezadovoljstvo kod gospodarskih subjekata. Čekanja su 6 i više mjeseci za početak novih 

akreditacija. 

 
2. Broj zaposlenika HAA na dan 2015-12-31 
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V. ZAKLJUČ AK  
 

U 2015. HAA je poslovala u financijski otežanim uvjetima zbog nedovoljno dodijeljenih 

sredstava za operativni rad te uz nedostatak administrativnih i ocjenjivačkih kapaciteta. Čak i 

u tim otežanim uvjetima za rad HAA je ostvarila prihode od akreditacije (koji se izravno 

uplaćuju u Državni proračun) u iznosu od 6.701.960,13 kn. 

 

HAA je davala aktivnu stručnu potporu tijelima državne uprave u pripremi i provedbi propisa 

te u procesu notifikacije akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti Europskoj komisiji. 

 

U tijeku su postupci akreditacije s prelaskom na nova izdanja akreditacijskih norma u 

akreditacijskim shemama za certifikacijska tijela za proizvode i osoblje, inspekcijska tijela te 

medicinske laboratorije u skladu s utvrđenim prelaznim periodima i krajnjim rokovima 

implementacije u 2015., odnosno početkom 2016. (za medicinske laboratorije).  

 

Svojom mrežom akreditiranih tijela za ocjenjivanje sukladnosti HAA osigurava funkcioniranje 

hrvatskog tržišta proizvoda i usluga te daje važan doprinos uključivanju hrvatskog 

gospodarstva i konkurentnosti na europskom i svjetskom tržištu. 

 

Jačanje administrativnih kapaciteta jedna je od prioritetnih zadaća HAA pa se kontinuirano 

radi na razvoju kompetencija stalnih zaposlenika i vanjskih suradnika HAA. Nastavno, HAA 

je tijekom 2015. temeljem javnog natječaja i testiranja zaposlila 5 novih zaposlenika koji su 

odmah započeli s intenzivnim internim izobrazbama i radom pod mentorstvom. Jačanje HAA 

kapaciteta, kako bi mogla udovoljiti stalno rastućim zahtjevima za akreditaciju, posebno u 

provedbi tehničkih propisa, sukladno je odredbama Uredbe (EZ) 765/2008 o akreditaciji i 

nadzoru nad tržištem koja se od 1. srpnja 2013. godine primjenjuje izravno u Republici 

Hrvatskoj kao državi članici Europske unije. 

 

HAA je u 2015. intenzivirala aktivnosti na pripremi za reevaluaciju HAA 2015. (izobrazbe, 

revizije dokumentacije sustava upravljanja, i dr. aktivnosti) za sve akreditacijske sheme za 

koje je potpisan sporazum EA MLA, a koja se provela u rujnu te pripremi za evaluaciju HAA 

u svezi proširenja aktivnosti HAA na akreditacijsku shemu EMAS koja će uslijediti početkom 

2016. Tijekom 2015. nedostatni kapaciteti bili su glavni problem HAA. Navedeno su pokazali 

i rezultati provedbe unutarnje neovisne ocjene provedene u listopadu 2014. sukladno 

uspostavljenom sustavu upravljanja HAA, zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011 te 

zahtjevima drugih normativnih dokumenata.  
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Također najveću primjedbu EA evaluatori tijekom evaluacije HAA imali su na nedostatne 

administrativne kapacitete HAA odnosno nefleksibilno financiranje. Iako HAA klijenti snose 

sve troškove akreditacije i uplaćuju ih direktno u Državni proračun, HAA ne može ta sredstva 

koristiti za provođenje postupaka akreditacije te se zadnjih godina, a pogotovo ove godine, 

našla u situaciji da, zbog premalo dobivenog limita, nije u mogućnosti platiti angažirane 

ocjenitelje i eksperte, a stranke koje traže akreditaciju su navedena sredstva uplatile u 

Državni proračun. Postupak evaluacije je u fazi zatvaranja nesukladnosti odnosno 

pronalaženja adekvatnih odgovora i rješenja na primjedbe EA evaluatora. Evaluacijski 

postupak trebao bi završiti do proljeća 2016 kada bi se trebao sastati EA-ov Odbor za 

multilateralne sporazum (EA MLA) koji donosi konačnu preporuku o statusu HAA-a. Ukoliko 

HAA, uz pomoć nadležnih institucija ne riješi na adekvatan način primjedbe evaluatora,  u 

pitanje se može dovesti i ishod EA evaluacije,a  što može utjecati ne samo na HAA nego i na 

svih 393 akreditirana tijela (pravne osobe, uglavnom male i srednje poduzetnike), tijela za 

ocjenjivanje sukladnosti koja su notificirana Europskoj komisiji i konačno na gospodarstvo i 

državnu upravu odnosno međunarodno priznatu nacionalnu mrežu institucija koja 

provjeravaju i potvrđuju kvalitetu i sigurnost proizvoda, procesa, usluga i sustava upravljanja. 

 

 

 

Zagreb, 31. prosinca 2015.                            

  

 

 

Ravnatelj 

 

 

Tihomir Babić, dipl.ing.
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PRILOG 1. Broj dodijeljenih po četnih i ponovnih akreditacija, obavljenih nadzora, nadzora s proširenjem, nadzora sa 

suženjem, odluka o proširenju i suženju podru čja akreditacije, suspenzija u cijelosti, suspenzija u dijelu podru čja 

akreditacije te povu čenih akreditacija prema akreditacijskim shemama u 2015. godini  

 

AKREDITACIJSKA SHEMA
POČETNA 

AKREDITACIJA

PONOVNA 

AKREDITACIJA
NADZOR

NADZOR S 

PROŠIRENJEM

NADZOR SA 

SUŽENJEM

NADZOR S 

PROŠIRENJEM I 

SUŽENJEM

PROŠIRENJE SUŽENJE
SUSPENZIJA U 

CIJELOSTI

SUSPENZIJA U 

DIJELU

POVUČENA 

AKREDITACIJA
UKUPNO %

Ispitni laboratoriji                                               

HRN EN ISO/IEC 17025
18 32 53 45 2 5 1 2 158 38

Umjerni laboratoriji                                                      

HRN EN ISO/IEC 17025
6 8 12 3 2 1 32 8

Medicinski laboratoriji                                       

HRN EN ISO 15189
2 2 4 4 12 3

Inspekcijska tijela                                                  

HRN EN ISO/IEC 17020
16 17 119 15 1 3 171 41

Certifikacijska tijela za proizvode                                

HRN EN ISO/IEC 17065
2 5 17 5 1 7 37 9

Certifikacijska tijela za sustave 

upravljanja kvalitetom                                                                 

HRN EN ISO/IEC 17021

0 0

Certifikacijska tijela za sustave 

upravljanja okolišem                                                                

HRN EN ISO /IEC 17021

0 0

Certifikacijska tijela za sustave 

upravljanja kvalitetom i okolišem                                                 

HRN EN ISO/IEC 17021

4 4 1

Certifikacijska tijela za osoblje                                    

HRN EN ISO/IEC 17024
1 3 1 5 1

Organizatori ispitivanja sposobnosti                     

HRN EN ISO/IEC 17043 
0 0

Verifikatori emisija stakleničkih 

plinova  HRN EN ISO 14065
1 1 2 0

UKUPNO PO VRSTI AKREDITACIJSKOG 

POSTUPKA

44 65 213 72 3 0 7 1 10 0 6 421

% 10 15 51 17 1 0 2 0 2 0 1  
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PRILOG 2.STATISTIČKI POKAZATELJI RAZVOJA AKREDITACIJSKOG SUSTAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ  

Broj akreditiranih tijela od samih početaka uspostavljanja akreditacijskog sustava u Republici Hrvatskoj u stalnom je porastu. U budućnosti se 

očekuje zadržavanje ovog broja odnosno njegov blagi porast.  

 

1. Porast broja akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj – po godinama, kumulativno (2015-12-31) 
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2. Broj akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj prema akreditacijskim shemama (stanje 2015-12-31) 
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3. Postotak akreditiranih tijela prema akreditacijskim shemama (2015-12-31) 
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4. Struktura akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj (2015-12-31) 
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5. Broj akreditiranih ispitnih laboratorija u pojedinim podru čjima (2015-12-31) 
 

 
 
Napomena: Jedan laboratorij može biti akreditiran u više područja. Ukupan broj akreditiranih ispitnih laboratorija je 193.  
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6. Broj akreditiranih umjernih laboratorija u pojedinim podru čjima (2015-12-31)  
 
 

 
 
 
Napomena: Jedan laboratorij može biti akreditiran u više područja. Ukupan broj akreditiranih umjernih laboratorija je 32. 
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7. Broj akreditiranih inspekcijskih tijela u pojedinim podru čjima (2015-12-31) 
 
 

 
 
Napomena: Jedno inspekcijsko tijelo može biti akreditirano u više područja. Ukupan broj akreditiranih inspekcijskih tijela je 120. 
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8. Struktura akreditiranih certifikacijskih tijela prema akreditacijskim normama (2015-12-31) 
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9. Broj akreditiranih certifikacijskih tijela za certifikaciju proizvoda prema podru čjima (2015-12-31) 
 
 
 

 
 
 
Napomena: Jedno certifikacijsko tijelo može biti akreditirano u više područja. Ukupan broj akreditiranih certifikacijskih tijela za proizvode je 24. 
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PRILOG 3. HAA LJUDSKI RESURSI 
 
1.  Broj stalnih zaposlenika HAA po godinama (stanje 2015-12-31) 
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2. Stručni profil stalnih zaposlenika HAA (stanje 2015-12-31)  
 
HAA ima ukupno 24 stalna zaposlenika od kojih je 20 s VSS diplomom (1 dr.sc., 2 mr.sc), 1 VŠS i 2 SSS. Formalno obrazovanje HAA 
zaposlenika pokriva 12 područja tehničkih i prirodnih znanosti. Navedeni opseg i brojnost tehničkih i prirodnih znanosti koje pokrivaju HAA 
zaposlenici omogućuje interdisciplinarni pristup rješavanju problema i odrađivanja akreditacijskih poslova. Svi zaposlenici HAA u 
svakodnevnom radu služe se engleskim jezikom u govoru i pismu. 
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3. Broj vodeć ih ocjenitelja, ocjenitelja i eksperata HAA po akreditacijskim shemama (stanje 2015-12-31) 
 
HAA također ima i 279 vanjskih suradnika (stanje na dan 2015-12-31) koji su stručnjaci/eksperti u pojedinim područjima i koji se angažiraju u 
postupcima ocjenjivanja tijela za ocjenu sukladnosti (npr. elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, hrana, zaštita zraka, vode, tla i dr.) 
Navedeni stručnjaci, nakon provjere kompetencija, sukladno zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005, upisani su u 
Registar ocjenitelja HAA i nad njima se provodi stalni monitoring. Jedan stručnjak ukoliko zadovolji zehtjeve može biti angažiran u više 
akreditacijskih shema.  
 

 
 

 


