
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA  
 

dokumenta UPN 1, Unutrašnja pravila za normizaciju – 1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela 
 

Nositelj izrade izvješća: Tehnička uprava Hrvatskog zavoda za norme 
Mjesto, datum: Zagreb, 7. srpnja 2021. godine 

 

Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s 
javnošću  

UPN 1, Unutrašnja pravila za normizaciju – 1. dio: Normizacija 
općenito, ciljevi i osnovna načela 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta / 
provedbu savjetovanja  

Tehnička uprava Hrvatskog zavoda za norme 

Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime 
žele postići uz sažetak ključnih pitanja 

Nacrt dokumenta UPN 1, Unutrašnja pravila za normizaciju – 1. dio: 
Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela donosi se u svrhu 
unaprjeđenja rada Hrvatskoga zavoda za norme, a namijenjen je za 
uporabu zaposlenicima Hrvatskog zavoda za norme i tehničkim 
odborima te posebno predsjednicima i tajnicima tehničkih odbora i 
svima koji su uključeni u izradu nacrta norma i nacrta drugih 
dokumenata Hrvatskog zavoda za norme dostupnih javnosti.  
U UPN 1 opisuje se normizacijska djelatnost općenito te posebno 
povezuju ciljevi, načela i postupci koji se primjenjuju u izradi norma. 

Objava dokumenata za savjetovanje  

 

 

Razdoblje provedbe savjetovanja  

 

 

https://www.hzn.hr/default.aspx?id=1861 

 

17. svibnja - 17. lipnja 2021. godine 

Pregled osnovnih pokazatelja  uključenosti 
savjetovanja s javnošću  

- zaprimljeni prijedlozi/primjedbe jednog predstavnika zainteresirane 
javnosti 

Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i 
prijedloga s obrazloženjem razloga za 
neprihvaćanje  

Priložena tablica u Prilogu 1. 

Ostali oblici savjetovanja s javnošću  - 

Troškovi provedenog savjetovanja - 

 

 

  



 

Prilog 1. Pregled zaprimljenih prijedloga ili mišljenja 

Redni 
broj 

Sudionik 
savjetovanja (ime i 
prezime pojedinca, 
naziv organizacije) 

Članak ili drugi dio 
nacrta na koji se 

odnosi prijedlog ili 
mišljenje 

Tekst zaprimljenog 
prijedloga ili mišljenja 

Status prijedloga ili 
mišljenja 

(prihvaćanje/neprihvaćanje 
s obrazloženjem)  

1. fizička osoba, građanin – 
koji ne želi da osobni 
podaci budu objavljeni u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju 

Predgovor Tekst "O izmjenama i dopunama 
raspravlja Tehnička uprava (TU), 
koja izmjene i dopune predlaže 
ravnatelju. Na prijedlog 
ravnatelja, o izmjenama i 
dopunama odlučuje Upravno 
vijeće." nije u skladu sa Statutom 
HZN-a. 

U Statutu HZN-a u točki 54., 
stavak 2 piše da Tehnička 
uprava "- raspravlja i daje 
ravnatelju i Upravnom vijeću 
HZN-a prijedloge o stručnim 
pitanjima koja se odnose na rad 
hrvatske normizacije".  

Stoga se predlaže napisati tekst 
koji je u skladu sa Statutom: 

"O izmjenama i dopunama 
raspravlja Tehnička uprava (TU), 
koja izmjene i dopune predlaže 
ravnatelju i Upravnome vijeću. O 
izmjenama i dopunama odlučuje 
Upravno vijeće." 

Nije prihvaćen  

Obrazloženje: Sukladno članku 

38. alineja 12. Statuta Hrvatskog 

zavoda za norme, ravnatelj HZN-a 

osigurava uvjete za rad 

Upravnog vijeća i predlaže nacrt 

Statuta i drugih općih akata i 

odluka iz nadležnosti Upravnog 

vijeća. Takva je bila i dosadašnja 

praksa kod izmjena i dopuna 

Unutrašnjih pravila za 

normizaciju. 

  

2. fizička osoba, građanin – 
koji ne želi da osobni 
podaci budu objavljeni u 
izvješću o provedenom 
savjetovanju 

Predgovor Tekst "U prethodnim izdanjima 
UPN-a 1 bilo je uobičajeno 
označivanje promjena u odnosu 
na prethodno izdanje (jedna 
okomita crta na lijevom rubu 
teksta). Zbog velikog broja 
sadržajnih, strukturnih i lektorskih 
izmjena i dopuna te u skladu s 
najnovijim verzijama 
CEN/CENELEC-ovih unutrašnjih 
pravila u ovom izdanju u odnosu 
na prethodno, to je označivanje  
izostavljeno." je nepotreban jer 
ne govori o tome što je novo u 
ovome izdanju nego o tome čega 
nema. 

Stoga se predlaže izbrisati 
navedeni tekst. 

Nije prihvaćen  

Obrazloženje: Navedeni tekst 

ostaje jer se njime daje do znanja 

zbog čega jednom okomitom 

crtom na lijevom rubu teksta nisu 

označene promjene u odnosu na 

prethodno izdanje.  

 


