ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Gajeva 17/3, 10000 Zagreb
Odjel za ocjenjivanje sukladnosti građevnih proizvoda
Božidarevićeva 13, 10000 Zagreb

OPĆA OBAVIJEST O TROŠKOVIMA POTVRĐIVANJA PROIZVODA
Odjel za ocjenjivanje sukladnosti građevnih proizvoda B1.1, Božidarevićeva 13, 10000
Zagreb organizacijska je jedinica u sastavu ovlaštene pravne osobe:
ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE d.o.o., Gajeva 17/3, 10000 Zagreb
Odjel B1.1 svojim klijentima (proizvođačima, uvoznicima, distributerima i ovlaštenim zastupnicima)
nudi i osigurava uslugu certificiranja proizvoda, kako u zakonski reguliranom području tako i u
dobrovoljnom certificiranju.
Odjel B1.1 certifikacijsko je tijelo akreditirano u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji (HAA) prema
zahtjevima norme HRN EN 17065:2013.
Odjel B1.1 je prijavljeno i odobreno tijelo od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
za provedbu zadaće treće strane u procesu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava, prema
važećoj zakonskoj regulativi.
Cjenikom usluga utvrđuju se cijene usluga za aktivnosti u postupku potvrđivanja sukladnosti
proizvoda prema zahtjevima propisa iz nadležnosti tijela državne uprave.
U postupku potvrđivanja sukladnosti utvrđuju se naknade za aktivnosti, i to:
Br. Opis naknade
1. Naknada za troškove postupka do ugovaranja potvrđivanja sukladnosti
Naknada za troškove početnog nadzora tvornice i početnog nadzora tvorničke kontrole
2.
proizvodnje
Naknada za troškove stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja tvorničke kontrole
3.
proizvodnje
Naknada za troškove nastale tijekom ponovnog početnog nadzora tvornice i početnog
4.
nadzora tvorničke kontrole proizvodnje nakon ispravljanja uočenih nesukladnosti
Naknada za troškove nastale tijekom ponovnog stalnog nadzora, procjene i ocjenjivanja
5.
tvorničke kontrole proizvodnje nakon ispravljanja uočenih nesukladnosti
Ne postoji jedinstveni cijenik usluga odjela B1.1. Cijene ovise o broju vrsta i tipova proizvoda.
Prije početka postupka potvrđivanja proizvoda obavezno se potpisuje ugovorni dokument (ponuda,
predračun ili ugovor) u kojem su uključena prava i obveze naručitelja i odjela B1.1 te cijene
pojedinih naknada.
Odjel podnositeljima zahtjeva dostavlja službeni zahtjev (Obrazac B1.1-OB 006) koji mora biti
valjano ispunjen i potpisan od ovlaštenog podnositelja zahtjeva. Pravilno ispunjen zahtjev vrijedi
kao narudžba i njegovim primitkom odjel pristupa otvaranju radnog naloga i započinje postupak
vrednovanja (uz uvjet poštivanja financijskih uvjeta iz ugovornih dokumenata).
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