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Temeljem čl. 33. Statuta Hrvatskog zavoda za norme i čl. 7. st. 2. Pravilnika o provedbi 
postupka izbora predsjednika Stručnog vijeća, kandidata za člana Upravnog vijeća i 
kandidata za članove Savjeta za norme Hrvatskog zavoda za norme predsjednica Upravnog 
vijeća Hrvatskog zavoda za norme upućuje

POZIV

na izvanrednu sjednicu Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme koja će se održati 
elektroničkim putem (e-poštom) zbog epidemioloških razloga.

Na sjednici će se održati izbori za tijela Hrvatskog zavoda za norme - predsjednika Stručnog 
vijeća Hrvatskog zavoda za norme, jednog člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za 
norme i članove Savjeta za norme Hrvatskog zavoda za norme.

Zbog epidemiološke situacije i nemogućnosti održavanja fizičke sjednice Stručnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme s velikim brojem osoba (predstavnika članova HZN-a), a zbog 
potrebe za kvalitetnom i pravovremenom provedbom sjednice, ravnatelj Hrvatskog zavoda 
za norme će imenovati radna tijela.

Predloženi dnevni red sjednice:
1. Prihvaćanje dnevnog reda
2. Verifikacija zapisnika s 2. redovne sjednice Stručnog vijeća HZN-a
3. Provođenje izbora za tijela HZN-a
4. Razno

Pozivaju se članovi HZN-a da do 11. ožujka 2021. godine do kraja dana dostave kandidature 
za predsjednika Stručnog vijeća, člana Upravnog vijeća i člana Savjeta za norme. 
Kandidature treba dostaviti na obrascu poslanom uz poziv te ih poslati na adresu e-pošte: 
pisarnica@hzn.hr.

Jedan kandidat se može kandidirati za sva tri tijela HZN-a, a kandidat koji bude izabran kao 
član Upravnog vijeća HZN-a ne može biti i član Savjeta za norme HZN-a.
Za članove Savjeta za norme iz redova Stručnog vijeća HZN-a biraju se kandidati iz redova 
proizvođača, pružatelja usluga, ispitnih i mjeriteljskih laboratorija što znači da oni koji nisu iz 
tih područja, ne mogu biti izabrani u Savjet za norme (članak 52. Statuta HZN-a).

Pozivaju se članovi HZN-a da najkasnije do 11. ožujka 2021. godine do kraja dana dostave 
popunjen Obrazac (u prilogu) o prihvaćanju dnevnog reda sjednice i verifikaciju zapisnika s 
prethodne sjednice Stručnog vijeća te punomoć za ovlaštenog predstavnika koji će 
sudjelovati na sjednici Stručnog vijeća i glasovati za tijela HZN-a.
Obrazac za punomoć i prihvaćanje dnevnog reda i verifikacije prethodne sjednice se 
dostavlja na adresu e-pošte: pisarnica@hzn.hr.
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Punomoć treba sadržavati slijedeće podatke:
1. Naziv i adresa člana HZN-a (fizičke ili pravne osobe)
2. Ime i prezime ovlaštenog predstavnika i adresu e-pošte ovlaštenog predstavnika
3. Odgovorna osoba (potpis, ime i prezime, funkcija)

Članovi HZN-a koji do zadanog roka ne dostave punomoć neće moći glasati za tijela HZN-a
jer će se nastavak korespondencije obavljati isključivo između ovlaštenog predstavnika i
HZN-a.

Verifikacijsko povjerenstvo će utvrditi valjanost kandidatura te će ih proslijediti Izbornom
povjerenstvu.

Izborno povjerenstvo će 15. ožujka 2021. godine opunomoćenim predstavnicima dostaviti
glasačke listiće s imenima kandidata za tijela HZN-a

Rok za glasovanje tj. slanje popunjenih glasačkih listića je 22. ožujka 2021. godine.
Glasački listići se isključivo šalju na adresu e-pošte: pisarnica@hzn.hr.

Izborno povjerenstvo će sastaviti Izvješće o rezultatima glasovanja. Na temelju Izvješća
predsjednika izbornog povjerenstva, novoizabrani predsjednik Stručnog vijeća će potpisati
Zapisnik o radu sjednice.
Nakon završetka izvanredne sjednice Stručnog vijeća HZN-a svim članovima HZN-a putem
e-pošte bit će dostavljen Zapisnik.

Za dodatna pitanje povezana s održavanjem sjednice molimo da se obratite g. Josipu Žaji,
tel: 01 610 9757 ili na adresu e-pošte: josip.zaja@hzn.hr.

Prilozi:
Zapisnik s 2. sjednice Stručnog vijeća
Obrazac za kandidaturu
Obrazac za punomoć i prihvaćanje dnevnog reda i verifikacije prethodne sjednice

Dostaviti:
1. Svim članovima HZN-a (e-poštom)
2. Pismohrana, ovdje
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