
Udruga Hrvatski laboratoriji 
CROLAB 
Ciljevi CROLAB-a jesu udruživanje 
laboratorija u interesu unaprjeñenja sustava 
kvalitete svakog pojedinog laboratorija, te 
lakšeg pridruživanja europskom tržištu 
korištenjem zajedničkih resursa i 
potencijala. Udruga je osnovana 2003. 
godine i danas broji više od 180 laboratorija 
i drugih tijela za ocjenu sukladnosti kao 
članova. Aktivnosti CROLAB-a provode se 
unutar klubova ispitnih, umjernih i 
analitičkih laboratorija, kluba inspekcijskih i 
certifikacijskih tijela te stručnih odbora za 
izobrazbu, izdavaštvo i drugih. Osim 
seminara, udruga održava okrugle stolove, 
tribine, forume, konferencije, savjetovanja i 
slično. CROLAB je punopravni član 
EUROLAB-a, europske udruge koja okuplja 
nacionalne predstavnike laboratorijskih 
udruga, EURACHEM-a, europske udruge 
kemijskih laboratorija i član ILAC-a u 
svojstvu zainteresirane strane. 
 
SVRHA SEMINARA 
Svrha ovog seminara je pružiti informacije o 
uvjetima stavljanja grañevnih proizvoda na 
tržište prema Uredbi (EU) 305/2011 i 
Zakonu o grañevnim proizvodima (N.N. 
76/13). 
Općenito se grañevni proizvodi svrstavaju u 
dvije kategorije: grañevni proizvodi u 
usklañenom području (definirani Uredbom 
(EU) 305/2011) i grañevni proizvodi u 
neusklañenom području (definirani 
Zakonom o grañevnim proizvodima, glava 
III.). 
Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti 
svojstava grañevnih proizvoda odreñeni su 

odgovarajućim odlukama Europske komisije u 
usklañenom području, odnosno odlukom 
Ministra u neusklañenom području. Sustav 
ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava 
definira se ovisno o namjeravanoj uporabi 
grañevnog proizvoda te s obzirom na zaštitu 
zdravlja i sigurnosti ljudi. 
U primjenu Uredbe EU 305 uključena su razna 
tijela, prijavljena tijela, proizvoñači, zastupnici 
itd., a njihove uloge jednoznačno su odreñene 
Uredbom. 
 

IZ PROGRAMA 
• Uredba (EU) 305/2011 
• Zakon o grañevnim proizvodima 
• Sustavi ocjenjivanja i provjere stalnosti 

svojstava 
• Obveze gospodarskih subjekata 
• Uloga prijavljenih, odobrenih i imenovanih 

tijela 
• Usklañeno i neusklañeno područje grañevnih 

proizvoda  
• Kontaktne točke 
 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN 
• gospodarskim subjektima koji su dužni 

primjenjivati Uredbu (EU) 305 i Zakon o 
grañevnim proizvodima 

• svim ostalim zainteresiranim osobama. 
 

VODITELJ SEMINARA 
 

Damir Štuhec, dipl. ing. geoteh., voditelj 
geotehničkog laboratorija na Geotehničkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 
 
 
 

PREDAVAČI 
Lino Fučić 

Načelnik je Sektora za graditeljstvo Ministarstva 
graditeljstva i prostornoga ureñenja. Poslovi kojima 
se bavi obuhvaćaju: uspostavu sustava i izradu 
grañevno-tehničke regulative RH, izdavanje 
upravnih i drugih akata iz područja graditeljstva, 
suradnju s drugim upravnim tijelima RH i s 
relevantnim inozemnim tijelima, predstavljanje RH 
u relevantnim EU tijelima, suradnju s gospodarskim 
subjektima te sa strukovnim i drugim 
organizacijama u graditeljstvu, član radnih tijela 
VRH i ministarstva. Specifična znanja: iskustvo 
stečeno predavanjem na stručnim skupovima, 
normizacijske i akreditacijske aktivnosti, 
znanstveno istraživanje o razvoju procedura 
kontrole gradnje u odnosu na sigurnost grañevina. 
 

Mirjana Čubrić-Štefok 
Voditeljica je Službe za gradnju Ministarstva 
graditeljstva i prostornoga ureñenja. Bavi se 
poslovima  izrade grañevno – tehničke regulative te 
upravnim poslovima vezanim uz područje  
grañevnih proizvoda kao i uz područje pružanja 
usluga u graditeljstvu. Surañuje sa drugim 
upravnim tijelima Republike Hrvatske te sudjeluje  
u radu tehničkih odbora.   
 

Jelena Svibovec 
Viša stručna savjetnica u Sektoru za graditeljstvo, 
Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureñenja. 
Poslovi kojima se bavi obuhvaćaju: izrada 
grañevno-tehničke regulative RH, usklañenje 
zakonodavstva RH iz područja graditeljstva sa 
zakonodavstvom Europske unije, izdavanje 
upravnih i drugih akata iz područja graditeljstva, 
suradnja s drugim upravnim tijelima RH i s 
relevantnim inozemnim tijelima, davanje stručnih 
mišljenja, objašnjenja i uputa za primjenu propisa 
iz područja gradnje i grañevnih proizvoda. Kontakt 
je osoba Ministarstva za prijavljivanje prijavljenih 
tijela EK i imenovanja tijela za tehničko 
ocjenjivanje 
 



Vladimir Mucko 
Načelnik Odjela za potvrñivanje osposobljenosti 
tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Hrvatskoj 
akreditacijskoj agenciji koji provodi akreditaciju u 
svrhu ovlašćivanja i prijavljivanja sukladno EU 
direktivama. Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj 
sustava upravljanja kvalitetom prema 
akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne 
laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), za 
cetifikacijska tijela za proizvode (HRN EN 45011/  
HRN EN ISO/IEC 17065) i za inspekcijska tijela 
(HRN EN ISO/IEC 17020). 
 

Dubravka Banov 
Viši stručni savjetnik u Sektoru za  graditeljstvo, 
Ministarstva graditeljstva i prostornoga ureñenja 
s dugogodišnjim iskustvom na poslovima 
vezanim za grañevne proizvode. Sudionica je u 
izradi propisa vezanih za grañevne proizvode, 
radi na izdavanju upravnih akata u postupcima 
provjeravanja ispunjavanja zahtjeva za 
prijavljena, odobrena i imenovana tijela, te na 
izradi drugih akata iz područja grañevnih 
proizvoda. Surañuje s gospodarskim subjektima i 
njihovim predstavnicima vezano uz grañevne 
proizvode, tijelima  koja provode nadzor nad 
grañevnim proizvodima te s HZN, HAA, MUP, kao 
i drugim upravnim tijelima RH i predstavnicima 
drugih članica EU na temu prijavljivanja 
prijavljenih i imenovanih tijela. Daje stručna 
mišljenja, objašnjenja i upute vezane za 
primjenu propisa iz područja grañevnih proizvoda 
te sudjeluje u radu stručnih povjerenstava.  
Kontakt je osoba Ministarstva za prijavljivanje 
prijavljenih i imenovanih tijela  Europskoj 
komisiji. 

 

KONTAKT 
Osoba za kontakt: Mladenka Crneković 
tel: 01/ 6111 570 e-mail: 
tajnistvo@crolab.hr; web: www.crolab.hr; 
Adresa: CROLAB; Berislavićeva 6; 10000 
ZAGREB 

RASPORED SEMINARA 
8:30 – 9:00 Prijava polaznika 
9:00 – 10:30 I. blok (L.Fučić,  
M. Čubrić-Štefok) 
10:30 – 11:00 Pauza za kavu 
11:00 – 13:00 II. blok (L.Fučić) 
13:00 – 14:00 Pauza za ručak/Posjeta 
Normoteci HZN-a 
14:00 – 15:00 III. blok (J.Svibovec, V. 
Mucko, D.Banov) 
15:00 – 16:00 Pitanja i odgovori 
 

PRISTOJBE 
Pristojba za sudionike seminara 
iznosi.................................1.000 kn + PDV 
Članovi CROLAB-a ostvaruju popust od 20% 
Svi polaznici dobivaju pisane materijale i 
potvrdu o pohañanju. 
 

PRIJAVA 
Prijavnicu za seminar možete naći na web 
stranici www.crolab.hr i prijaviti se do 27. 01. 
2014. Nakon popunjavanja podataka 
polaznika treba kliknuti na gumb "provjera 
unesenih podataka", provjerite podatke, 
kliknite na gumb "prijava za seminar". Potvrda 
o prijavi za seminar stići će vam na e-mail u 
obliku popunjene prijavnice. Zbog ograničenog 
broja polaznika mjesta se popunjavaju prema 
redoslijedu prijave. 
 

NAČIN PLAĆANJA 
Pristojba se uplaćuje na žiro-račun broj: 
2360000-1101693588; CROLAB OIB: 94462158597 
IBAN: HR8623600001101693588 
uz obavezno naznačeno ime sudionika te 
svrhu uplate: ''Za seminar Primjena Uredbe 
305 30.01.2014.'' i poziv na broj: OIB firme. 
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Vas poziva na seminar 
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HRVATSKI ZAVOD ZA NORME 
Dvorana Slavoljuba Penkale 

30. siječnja 2014. 
 
 
 

Ulica grada Vukovara 78 
10000 Zagreb 


