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KATALOG INFORMACIJA
HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

sa sistematiziranim pregledom informacija te 
s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja

prava na pristup informacijama
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U skladu sa stavkom 4. članka 22. Zakona o pravu na pristup informacijama Katalog informacija sadrži 
pregled informacija Hrvatskog zavoda za norme (HZN) sa sistematiziranim pregledom informacija, 
opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup, dostupnošću 
i cjenikom.

Pregled informacija s opisom sadržaja, dostupnosti i cjenikom sistematiziran je tablično po tematskim 
područjima HZN-a. 

informacija – rubrika u kojoj je naznačen naziv informacije
sadržaj – rubrika u kojoj je dan opis sadržaja pojedine informacije
razina dostupnosti (namjena i način osiguranja) – rubrika u kojoj je slovom naznačena namjena i način 
osiguranja informacija kako slijedi:

A – Informacije javne namjene dostupne bez posebnog zahtjeva (putem internatskih stranica 
HZN-a, službenog glasila i tiskanih publikacija).
B – Informacije dostupne na zahtjev odnosno namijenjene ovlaštenicima u smislu članka 3. 
Zakona o pravu na pristup informacijama.
C – Informacije koje sukladno članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama i drugim 
propisima ne mogu biti dostupne javnosti.

Informacije u Katalogu razvrstane su u tablice po tematskim područjima odnosno ustrojstvenim 
jedinicama HZN-a u čiju nadležnost pojedina informacija pripada:

1 Ured ravnatelja

2 Odjel za normizaciju

2.1 Odsjek za opća područja 
2.2 Odsjek za područje elektrotehnike, telekomunikacija i informacijske tehnologije
2.3 Odsjek za planiranje, postupke i kontrolu 
2.4 Odsjek za tehničku pripremu norma 

3 Odjel za komunikacijske poslove

3.1 Odsjek za upravljanje informacijama 
3.2 Odsjek poslova normoteke
3.3 Odsjek za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću 
3.4 Odsjek za informatiku
3.5 Odsjek za prodaju i marketing 

4 Odjel za razvoj i nove aktivnosti

4.1 Odsjek za izdavačku djelatnost 
4.2 Odsjek za razvoj, edukaciju i certifikaciju

5 Odjel za opće i zajedničke poslove

5.1 Odsjek za financijske i knjigovodstvene poslove 
5.2 Odsjek za opće poslove
5.3. Odsjek za pravne poslove
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Cijena – U skladu s člankom 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, Agencija za zaštitu 
osobnih podataka donijela je Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o 
pravu na pristup informacijama (N.N., br. 172/03. i 144/10.) određuju se cijene stvarnih materijalnih 
troškova, kako slijedi:

1. Preslike – format: A4   0,60 kn/stranici CB

A$   1,30 kn/stranici BOJA

A3   0,90 kn/stranici CB

A3   1,70 kn/stranici BOJA

2. Preslike informacija na elektronički medij (samo za informacija dostupne u elektroničkom 
obliku) – CD - 7 kn/kom, DVD - 7 kn/kom

3. Slanje informacija e-poštom do 9 MB – bez naknade. 

4. Troškovi poštarine – za dostavu traženih informacija putem pošte ugrađuju se u konačnu 
cijenu.   

5. Norme i popisi naplaćuju se prema Cjeniku norma i drugih publikacija i prema Cjeniku usluga 
HZN-a
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1. Ured ravnatelja

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI

Informacije o radu i 
poslovanju Zavoda

Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i 
poslovanja HZN-a

A

Godišnji program rada i poslovanja HZN-a A/B

Godišnji financijski obračun HZN-a B

Godišnji financijski plan HZN-a A

Strategija razvoja HZN-a B

Zapisnici, odluke i opći akti

Zapisnici i odluke sa sastanaka Upravnog vijeća B

Opći akti HZN-a koje donosi Upravno vijeće B

Zapisnici i odluke sa sastanka Stručnog vijeća B

Sporazumi

Sporazumi i ugovori o suradnji s drugim 
normizacijskim ustanovama

B

Sporazumi i ugovori o suradnji s tijelima državne 
uprave i drugim institucijama

B

Odluke
Odluke koje donosi ravnatelj sukladno Statutu i 
drugim aktima HZN-a

B/C
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2. Odjel za normizaciju

2.1. Odsjek za opća područja
2.2. Odsjek za područje elektrotehnike, telekomunikacija i informacijske tehnologije

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI

Radna dokumentacija 
tehničkih odbora

Popisi prijedloga za prihvaćanje norma B

Bilješke sa sastanaka C

Radni dokumenti stranih tehničkih odbora C

Program rada tehničkih odbora i pododbora A

Tehnička uprava

Popis članova tehničke uprave B

Poslovnik o radu TU B

Bilješke sa sastanaka B
Potvrda o radu u tehničkom 
odboru

Potvrda s podacima o članu odbora i vremenu rada B

Registar izdavatelja 
identifikacijskih kartica

Identifikacijska oznaka izdavatelja A

Registar pružatelja 
programskih usluga

Registarski broj A

Registar proizvođača vozila i 
dijelova vozila

Identifikacijska oznaka proizvođača vozila i djelova 
vozila

A

2.3. Odsjek za planiranje, postupke i kontrolu

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI

ISO 9001 sustav
Važeća dokumentacija za ISO 9001 sustav 
upravljanja kvalitetom

A/B/C

Pravila rada

Unutrašnja pravila za normizaciju A

Postupci za rad normizacije A/B

Upute za rad normizacije B

Obrasci
Obrasci razine A A 

Obrasci razine B B
Radni dokumenti stranih 
tehničkih odbora

Radni dokumenti stranih tehničkih odbora C

Evidencija o glasovanju o 
stranim radnim dokumentima

Podaci o glasovanju C
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3. Odjel za komunikacijske poslove

3.1. Odsjek za upravljanje informacijama 

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI

Članstvo u HZN-u

Popis članova HZN-a A/B

Pravilnik o članstvu u HZN-u A

Odluka o visini članarine A

Obrazac za prijavu za članstvo u HZN-u A

Članstvo u tehničkim 
odborima, pododborima i 
radnim skupinama

Popis članova tehničkih odbora, pododbora i radnih 
skupina 

C

Tehnički odbori

Popis tehničkih odbora, pododbora i radnih skupina A
Područje rada tehničkih odbora, pododbora i radnih 
skupina

A

Popis norma, nacrta i projekata tehničkih odbora i 
pododbora

A

Izvješća
Izvješća o broju zaprimljenih i riješenih zahtjeva po 
Zakonu o pravu na pristup informacijama

B

    3.2.      Odsjek poslova normoteke

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA 

DOSTUPNOSTI

Baza podataka Lotus
Osnovni podaci o hrvatskim, europskim i 
međunarodnim normama

A

Baza podataka Perinorm
Podaci o normama , tehničkim propisima i 
direktivama stranih normizacijskih organizacija

A

Zbirka hrvatskih normativnih 
dokumenata

Osnovne informacije o normama; naslov, 
status, zamjena

A

Zbirka europskih normativnih 
dokumenata (CEN)

Osnovne informacije o normama; naslov, 
status, zamjena

A

Zbirka europskih normativnih 
dokumenata (CENELEC)

Osnovne informacije o normama; naslov, 
status, zamjena

A

Zbirka međunarodnih 
normativnih dokumenata (ISO)

Osnovne informacije o normama; naslov, 
status, zamjena

A

Zbirka međunarodnih 
normativnih dokumenata (IEC)

Osnovne informacije o normama; naslov, 
status, zamjena

A

Zbirka njemačkih normativnih 
dokumenata (DIN)

Osnovne informacije o normama; naslov, 
status, zamjena 

A

Zbirka američkih normativnih 
dokumenata (ASTM)

Osnovne informacije o normama; naslov, 
status, zamjena 

A

Zbirka britanskih normativnih 
dokumenata (BSI)

Osnovne informacije o normama; naslov, 
status, zamjena 

A

Norme i normativni dokumenti 
organizacija za normizaciju 
(HZN, ISO, IEC, DIN, BSI, 
ASTM)

Cjelokupan tekst pojedinačnog normativnog 
dokumenta

B
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Katalog hrvatskih norma – 
izdanja na CD-u

Popis svih hrvatskih norma B

Prijevodi publikacija – tehničko 
usklađivanje s EU

Bijela knjiga, 1999.
Bijela knjiga – dodatak – Energija, 1999.
Bijela knjiga – dodatak – Javne nabave, 1999.
Bijela knjiga – dodatak – Okoliš, 1999.
Bijela knjiga – dodatak – Politika zštite 
potrošača, 1999.
Bijela knjiga – dodatak – Slobodno kretanje i 
sigurnost proizvoda, 1999.
Bijela knjiga – dodatak – Telekomunikacije, 
1999.
Opći pristup, 1999.
Postupak obavješćivanja, 2000.
SI Upute, 1999.
Smjernice i odgovarajuće norme, 2001.
Upute za nazivlje, 1999.
Upute za primjenu smjernica utemeljenih na 
novome i općemu pristupu, 2002.
Upute za primjenu smjernica vijeća 73/23/EEC, 
2001.
Upute za primjenu direktive 2006/95/EC.

B

Glasilo HZN-a Sva izdanja od 1993. godine B

Zakoni i pravilnici vezani uz 
normizaciju

Zakonski i podzakonski akti – uključujući sve 
pravilnike nastale na temelju zakona o 
standardizaciji prije 1991. g A

Glasila i publikacije stranih 
organizacija za normizaciju

CEN, CENELEC, ISO, IEC;, DIN, BSI, ASTM
B

Brošure, letci, prijevodi 
publikacija

ISO – Vaš glas je važan A
Autorska prava, norme i internet A
ISO 22000, Sustavi upravljanja sigurnošću 
hrane
Jednostavan kontrolni popis za male 
poduzetnike – Jeste li spremni?

B

Potrošači i norme A
ISO i društvena odgovornost A
ISO i potrošači B
ISO i ocjenjivanje sukladnosti A
10 dobrih razloga za normizaciju A
Živimo s normama A
Norme@zabava A
Norme@aktivnosti A
Međunarodni jezik ISO-ovih grafičkih simbola A
Upute ISO/IEC Guide 50, Sigurnosni aspekti – 
Smjernice za sigurnost djece

A

Upute ISO/IEC Guide 51, Sigurnosni aspekti – 
Smjernice za njihovo uključivanje u norme

A

Upute ISO Guide 73, Smjernice za upravljanje 
rizikom – Terminološki rječnik

A

SI Upute B
Normizacijska početnica, Otkrivanje tajna 
europske normizacije

B

Moj posao u ISO-u B

7



Katalog informacija Hrvatskog zavoda za norme
                                                                                             

3.3 Odsjek za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI 

Informacije o radu HZN-a

Vijesti iz rada HZN-a i druga događanja A/B

Priopćenja za javna glasila A/B

Odgovori na upite novinara i građana B

Godišnji izvještaj A
Programi međunarodne 
pomoći

Program CARDS B

3.5. Odsjek za prodaju i marketing 

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI 
Baza kupaca Podaci o kupcima C

4. Odjel za razvoj i nove aktivnosti

4.1. Odsjek za izdavačku djelatnost

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI 

Stručni članci
Popis stručnih članaka za službeno glasilo HZN A

Stručni članci za službeno glasilo HZN A/B/C

4.2. Odsjek za razvoj, edukaciju i certifikaciju

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI 
Godišnji plan seminara, 
radionica i sl.

Planirani seminari, radionice i sl. B

5. Odjel za opće i zajedničke poslove
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5.1. Odsjek za financijske i knjigovodstvene poslove

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI 

Podaci o financijskom
poslovanju

Podaci o materijalnim davanjima (visina regresa, 
isplata božićnica, novčane naknade za kupnju 
darova za djecu za sv. Nikolu, dnevnica, naknadi 
za prijevoz i sl.)

B

Podaci o financijskom
poslovanju

Podaci o režijskim troškovima i troškovima 
održavanja

B

Podaci o financijskom
poslovanju

Podaci o obvezama i plaćanjima HZN C

Podaci o financijskom
poslovanju

Podaci o završnom računu HZN C

Podaci o financijskom
poslovanju

Podaci o osobnim dohodcima radnika C

5.2 Odsjek za opće poslove

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI

Izvješća
Prikaz broja zaposlenih prema kvalifikacijama, 
dobnoj i spolnoj strukturi

A

Oglasi i natječaji
Aktualni oglasi i natječaji iz nadležnosti svih 
ustrojstvenih jedinica HZN-a

A

Podaci o poslovanju

Natječajna dokumentacija za prijam u HZN-a B

Podaci o stručnom osposobljavanju i usavršavanju B

Osobni očevidnik djelatnika HZN-a C

5.3 Odsjek za pravne poslove

INFORMACIJA SADRŽAJ
RAZINA

DOSTUPNOSTI 

Ustrojstvo HZN-a i osnovni 
dokumenti

Pregled svih ustrojstvenih jedinica HZN-a s opisom 
djelokruga rada

A

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme A

Statut Hrvatskog zavoda za norme A

Pravilnik o radu B
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji 
radnih mjesta

B/C

Zakonske odredbe Pravni akti i pravilnici koji su u nadležnosti HZN-a A

Ugovori i odluke
Odluke koje se tiču statusnih pitanja radnika i prava 
iz radnih odnosa

C

Dokumentacija o nabavi

Natječajna dokumentacija o nabavi roba, usluga i 
radova

C

Podaci o nabavi roba, usluga i radova B
Podaci o broju sklopljenih ugovora o nabavi roba, 
usluga i radova

B
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