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Broj: HZN-7-10/2022-UV-5
Zagreb, 10. lipnja 2022.

Na temelju članka 18. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj 10. lipnja
2022. godine donosi

IZVJEŠĆE O RADU

UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

ZA 2021. GODINU

Člankom 18. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (HZN) propisano je da Upravno vijeće HZN-a jedanput
godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o svom radu. Na temelju navedenog članka, predmetno Izvješće
dostavlja se Vladi Republike Hrvatske.

Upravno je vijeće HZN-a tijekom 2021. godine djelovalo u sljedećem sastavu:

Nataša Mikuš Žigman, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva - predsjednica Upravnog
vijeća
Nina Čulina, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva - članica Upravnog vijeća
Tomislav Curman, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva - član Upravnog vijeća
Melanija Grubić Sutara, predstavnica Radničkog vijeća Hrvatskog zavoda za norme - članica Upravnog vijeća
Olivera Maroš, predstavnica Stručnog vijeća HZN-a - članica Upravnog vijeća - imenovana rješenjem Vlade
Republike Hrvatske na sjednici 2. ožujka 2017. i razriješena zbog isteka mandata rješenjem Vlade Republike
Hrvatske na sjednici 29. srpnja 2021. godine.
Biljana Tanatarec, predstavnica Stručnog vijeća HZN-a - članica Upravnog vijeća - imenovana rješenjem
Vlade Republike Hrvatske na sjednici 29. srpnja 2021. godine.

Tijekom 2021. godine održano je 7 (sedam) sjednica, od čega 4 (četiri) sjednice elektroničkim/virtualnim putem:

- 1. sjednica UV HZN-a održana je 18. veljače 2021. godine
- 2. sjednica UV HZN-a održana je od 29. do 30. travnja 2021. godine virtualnim putem
- 3. sjednica UV HZN-a održana je 15. srpnja 2021. godine
- 4. sjednica UV HZN-a održana je od 5. do 7. listopada 2021. godine virtualnim putem
- 5. sjednica UV HZN-a održana je 25. listopada 2021. godine
- 6. sjednica UV HZN-a održana je od 29. listopada do 4. studenog 2021. godine virtualnim putem
- 7. sjednica UV HZN-a održana je 30. prosinca 2021. godine virtualnim putem.

Na sjednicama Upravnog vijeća raspravljana su pitanja i donesene odluke iz njegove nadležnosti.

Tijekom 2021. godine članovi Upravnog vijeća dali su svoju suglasnost na Izvješće o radu Upravnog vijeća HZN-a za
2020. godinu s Izvješćem o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja HZN-a u 2020. godini, Godišnji obračun
HZN-a za 2020. godinu s tablicom izvršenja, Prijedlog Ugovora o radu za ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme, Izbor
zamjenice predsjednice Upravnog vijeća HZN-a, Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka
2021. godine, Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, Financijsko izvješće
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HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine, Prijedlog ušteda nepotrošenih sredstava iz proračuna
HZN-a koje su napravljene u prosincu 2021. godine na temelju zahtjeva nadležnog ministarstva, Financijski plan HZN-a
(07765) za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu. Odobreno je plaćanje članarina HZN-a za 2022. godinu
u međunarodnim i europskim organizacijama za normizaciju (Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo - IEC, Europski
odbor za normizaciju – CEN i Europski odbor za elektrotehničku normizaciju - CENELEC).

Ravnatelj je na sjednicama izvještavao o stanju i radu Hrvatskog zavoda za norme. Prihvaćen je Izvještaj o radu HZN-a
za 2021. godinu te će biti upućen u postupak usvajanja Vladi Republike Hrvatske.

Na sjednicama su prihvaćeni, a potom i doneseni sljedeći dokumenti:

1. Odluka o smanjenju iznosa članarina u Hrvatskom zavodu za norme za 2021. godinu
2. Odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u međunarodnim i europskim tehničkim

odborima/pododborima
3. Odluke o prihvaćanju prijava za članstvo u Hrvatskom zavod za norme
4. Odluka o oslobađanju od plaćanja članarine za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme za 2021. godinu
5. Odluka o sazivanju izvanredne sjednice Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme
6. Odluka o ukidanju tehničkih odbora
7. Odluke o prihvaćanju prijava za suradnju s Hrvatskim zavodom za norme
8. Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme na vlastiti zahtjev člana
9. Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme zbog prestanka postojanja pravne osobe
10. Odluka o odobrenju izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja HZN-a u 2020. godini
11. Izvješće o radu Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2020. godinu
12. Odluka o donošenju izmjena i dopuna Unutrašnjih pravila za normizaciju Hrvatskog zavoda za norme
13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
14. Odluke o imenovanju predstavnika Republike Hrvatske u međunarodnim i europskim organizacijama
15. Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme zbog neizvršenja obveze člana
16. Odluke o osnivanju tehničkog odbora
17. Odluka o donošenju Financijskog plana HZN-a za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu
18. Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje godišnjih članarina HZN-a za 2022. godinu za Međunarodno

elektrotehničko povjerenstvo – IEC, Europski odbor za normizaciju – CEN i Europski odbor za elektrotehničku
normizaciju – CENELEC

19. Odluka o odustajanju od vođenja tajništva europskoga tehničkog odbora CEN/TC 452, Assistance Dogs

Zaključci sa sastanaka Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme priloženi su ovom Izvješću o radu Upravnog vijeća.

U cilju sagledavanja ukupnosti rada Hrvatskog zavoda za norme kojim upravlja Upravno vijeće, prilaže se Izvješće o
izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2021. godini.

    Za Upravno vijeće HZN
        Nataša Mikuš Žigman v.r., predsjednica
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Prilozi:

1. Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2021. godini
2. Zaključak s 1. sjednice Upravnog vijeća HZN-a od 18. veljače 2021. godine
3. Zaključak s 2. elektroničke (virtualne) sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane u razdoblju od 29. do 30. travnja

2021. godine
4. Zaključak s 3. sjednice Upravnog vijeća HZN-a od 15. srpnja 2021. godine
5. Zaključak s 4. elektroničke (virtualne) sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane u razdoblju od 5 do 7. listopada

2021. godine
6. Zaključak s 5. sjednice Upravnog vijeća HZN-a od 25. listopada 2021. godine
7. Zaključak s 6. elektroničke (virtualne) sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane u razdoblju od 29. listopada do

4. studenog 2021. godine
8. Zaključak sa 7. elektroničke (virtualne) sjednice Upravnog vijeća HZN-a održane 30. prosinca 2021. godine


