
znak i logotip informacije zaštitni prostor margina

HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standarda Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-1/2021-UV-2
Zagreb, 18. veljače 2021.

Na temelju članka 22. stavka 4. i članka 25. Statuta Hrvatskog zavoda za norme Upravno vijeće Hrvatskog 
zavoda za norme na 1. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU
o smanjenju iznosa članarina u Hrvatskom zavodu za norme za 2021. godinu

Donosi se Odluka o smanjenju iznosa članarina u Hrvatskom zavodu za norme za 2021. godinu, u iznosu od 
30 % iznosa redovne godišnje članarina propisane Odlukom o iznosu članarine u Hrvatskom zavod za norme 
(Broj: HZN-7-5/2005-SZ-2, od 15. prosinca 2005. godine).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

ica Upravnog vijeća 
avoda za norme

Dostaviti:
1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a
3. Odsjeku za prodaju i marketing
4. Odsjeku za upravljanje informacijama
5. Pismohrani, ovdje

tel tel: +385 1 610 60 95, faks fax: +385 1 610 93 21, e-pošta ■ e-mail: hzn@hzn.hr
adresa • address: Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb, Hrvatska ■ Croatia, web: www.hzn.hr



OBRAZLOŽENJE

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme (u daljnjem tekstu: HZN) održanoj dana 31. prosinca
2020. godine predloženo je smanjenje iznosa članarine, koju pravne i fizičke osobe uplaćuju kao dobrovoljni 
članovi HZN, za 30 % u 2021. godini kako bi se smanjenjem navedene financijske obveze pomoglo gospodarstvu 
u trenutnoj gospodarskoj situaciji uzrokovanoj pandemijom COVID-19.

Dana 12. siječnja 2021. godine Ministarstvo financija Republike Hrvatske (KLASA: 400-02/21-01/3; URBROJ: 
513-05-01-21-2) dalo je suglasnost za smanjenje iznosa članarina za 30 % u Hrvatskom zavodu za norme za
2021. godinu.



znak i logotip informacije zaštitni prostor margina

HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standarda Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-1/2021-UV-3
Zagreb, 18. veljače 2021.

U skladu s člancima 25. i 54. Statuta HZN-a i točkom 6.4 Unutrašnjih pravila za normizaciju, UPN 5, Predstavnici 
Republike Hrvatske u međunarodnim i europskim tehničkim tijelima, a na temelju prijedloga Tehničke uprave, Upravno 
vijeće na 1. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU
0 DELEGIRANJU HRVATSKIH PREDSTAVNIKA ZA RAD U EUROPSKIM TEHNIČKIM 

ODBORIMA/PODODBORIMA

Za predstavnike Republike Hrvatske na sastancima europskih TC-a/SC-a delegiraju se:

1. izv. prof. dr. sc. Davor Skejič, vođa delegacije, CEN/TC 250/SC 9, Structural Eurocodes; Design ofaluminium 
structures, virtualni sastanak 2021-01-14/15
(HZN/TO 548/PO 9, Slaven Cvitanović)

2. dr. sc. Tihomir Dokšanović, delegat, CEN/TC 250/SC 9, Structural Eurocodes; Design ofaluminium structures, 
virtualni sastanak 2021-01-14/15
(HZN/TO 548/PO 9, Slaven Cvitanović)

Predsjednica Upravnog vijeća 
og zavoda za norme 

ša Mikuš Žigman

Dostaviti:
1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a
3. Voditeljici Tehničke uprave
4. Odsjeku za opća područja normizacije
5. Odsjeku za upravljanje informacijama
6. Pismohrani, ovdje

tel-tel: +385 1 610 60 95, faksfax: +385 1 610 93 21, e-pošta • e-mail: hzn@hzn.hr
adresa ■ address: Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb, Hrvatska ■ Croatia, web: www.hzn.hr



znak logotip informacije zaštitni prostor

UPRAVNO VIJEĆE

HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standards Institute

Broj: HZN-7-1/2021-UV-4
Zagreb, 18. veljače 2021.

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, a u vezi sa člankom 15. Pravilnika o članstvu u 
Hrvatskom zavodu za norme, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme na 1. sjednici održanoj dana 
18. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju prijava za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme

Prihvaćaju se prijave za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme pristigle u vremenskom razdoblju od 
30. prosinca 2020. do 17. veljače 2021. godine.

Pravna/fizička osoba Vrsta članstva Mjesto
1. PASE Zagreb Consulting d.o.o. Redovito Zagreb
2. EKONERG d.o.o. Redovito Zagreb
3. EKO PLUS INŽENJERING d.o.o. Redovito Viškovo

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

jadnica Upravnog vijeća 
j zavoda za norme 
aša Mikuš Žigman

Dostaviti:
1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a
3. Odsjeku za prodaju i marketing
4. Odsjeku za upravljanje informacijama
5. Pismohrani, ovdje

tel-tel: +385 1 610 60 95, faksfax: +385 1 610 93 21, e-pošta ■ e-mail: hzn@hzn.hr
adresa ■ address: Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb, Hrvatska • Croatia, web: www.hzn.hr



znak logotip informacije zaštitni prostor margina

HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-1/2021-UV-5
Zagreb, 18. veljače 2021.

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, a u vezi sa člankom 15. Pravilnika o članstvu u 
Hrvatskom zavodu za norme, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme na 1. sjednici održanoj dana 
18. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU

o oslobađanju od plaćanja članarine za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme za 2021. godinu

Donosi se Odluka o oslobađanju od plaćanja članarine za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme za 2021. 
godinu.

Pravna/fizička osoba Vrsta članstva Mjesto
1. Centar za rehabilitaciju Silver Redovito Zagreb
2. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet Redovito Zagreb
3. Hrvatski crveni križ Redovito Zagreb

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Dostaviti:_
1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a
3. Odsjeku za prodaju i marketing
4. Odsjeku za upravljanje informacijama
5. Pismohrani, ovdje

tel tel: +385 1 610 60 95, faksfax: +385 1 610 93 21, e-pošta ■ e-mail: hzn@hzn.hr
adresa ■ address: Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb, Hrvatska ■ Croatia, web: www.hzn.hr



OBRAZLOŽENJE

Centar za rehabilitaciju Silver, Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet i Hrvatski crveni križ su 
pravne osobe koje ne ostvaruju dobit, a u svom djelovanju se bave humanitarnim radom.

Slijedom činjenice da su gore navedene pravne osobe ostvarile velike rezultate u dosadašnjem humanitarnom 
radu te da su svojedobno podnijele zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine u Hrvatskom zavodu za norme, 
Upravno vijeće donosi odluku o oslobađanju plaćanja članarine za 2021. godinu.



znak i logotip informacije zaštitni prostor margina

HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standarda institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-1/2021-UV-6
Zagreb, 18. veljače 2021.

Na temelju članka 33. stavak 3. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme 
na 1. sjednici održanoj 18. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU
o sazivanju izvanredne sjednice Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Izvanredna sjednica Stručnog vijeća HZN-a saziva se zbog:

1. izbora predsjednika Stručnog vijeća
2. izbora predstavnika Stručnog vijeća za člana Upravnog vijeća
3. izbora predstavnika Stručnog vijeća za članove Savjeta za norme iz redova proizvođača, pružatelja 

usluga, ispitnih i mjeriteljskih laboratorija.

II.

Izvanredna sjednica Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održat će se elektroničkim putem (e-poštom) 
zbog epidemioloških razloga i nemogućnosti održavanja fizičke sjednice Stručnog vijeća. Stručne i 
administrativne poslove za provedbu izvanredne sjednice Stručnog vijeća obavit će stručne službe HZN-a.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:^
1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a
3. Pismohrani, ovdje

Natlre^ Mikuš Žigman

teltel: +385 1 610 60 95, faksfax: +385 1 610 93 21, e-pošta ■ e-mail: hzn@hzn.hr
adresa ■ address: Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb, Hrvatska • Croatia, web: www.hzn.hr



OBRAZLOŽENJE

Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana, od kojih predsjednika i dva člana predlaže ministarstvo nadležno 
za poslove gospodarstva, jednog člana predlaže Stručno vijeće i jednog člana predlaže Radničko vijeće HZN-a. 
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na vrijeme od 4 godine.

Dana 16. veljače 2017. godine održana je izvanredna sjednica Stručnog vijeća HZN-a na kojoj su izabrani:
- predsjednica Stručnog vijeća
- predstavnik Stručnog vijeća za člana Upravnog vijeća i
- dio predstavnika Stručnog vijeća za članove Savjeta za norme.

Zadnja sjednica Stručnog vijeća održana je 13. studenog 2019. godine.

Stručno vijeće obavlja poslove iz svog djelokruga na redovitim i izvanrednim sjednicama. Redovita sjednica 
Stručnog vijeća održava se jedanput godišnje. Sjednicama Stručnog vijeća rukovodi predsjednica.
S obzirom da predsjednica Stručnog vijeća prije isteka svog mandata (16. veljače 2021. godine) nije sazvala 
redovnu sjednicu Stručnog vijeća na kojoj bi se proveli izbori, Upravno vijeće HZN-a donosi Odluku o sazivanju 
izvanredne sjednice Stručnog vijeća.

Zbog isteka mandata predsjednice Stručnog vijeća i izabranih predstavnika Stručnog vijeća u drugim tijelima 
HZN-a, potrebno je provesti izbore za:

1. predsjednika Stručnog vijeća
2. predstavnika Stručnog vijeća za člana Upravnog vijeća
3. predstavnike Stručnog vijeća za članove Savjeta za norme iz redova proizvođača, pružatelja usluga, 

ispitnih i mjeriteljskih laboratorija.

Izvanredna sjednica Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme održat će se elektroničkim putem (e-poštom) 
zbog epidemioloških razloga i nemogućnosti održavanja fizičke sjednice Stručnog vijeća. Stručne i 
administrativne poslove za provedbu izvanredne sjednice Stručnog vijeća obavit će stručne službe HZN-a.




