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HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-14/2022-UV-4 
Zagreb, 23. prosinac 2022.

U skladu s člancima 25. i 54. Statuta HZN-a i točkom 5.4 Unutrašnjih pravila za normizaciju, UPN 5, Predstavnici Republike 
Hrvatske u međunarodnim i europskim tehničkim tijelima, a na temelju prijedloga Tehničke uprave, Upravno vijeće na 
12. sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU 
0 DELEGIRANJU HRVATSKIH PREDSTAVNIKA ZA RAD U MEĐUNARODNIM I EUROPSKIM 

TEHNIČKIM ODBORIMA I PODODBORIMA

Za predstavnike Republike Hrvatske na sastancima međunarodnih i europskih tehničkih odbora i pododbora delegiraju se:

1. prof. dr. sc. Davor Skejić, vođa delegacije, CEN/TC 250/SC 9, Structural Eurocodes; Design ofaluminium structures 
Napulj (ltalija)/Virtualni sastanak, 2022-12-20 
(Slaven Cvitanović)

2. doc. dr. sc. Tihomir Dokšanović, delegat, CEN/TC 250/SC 9, Structural Eurocodes; Design ofaluminium structures 
Napulj (Italijaj/Virtualni sastanak, 2022-12-20
(Slaven Cvitanović)

3. prof. dr. sc. Vlatka Rajčić, dipl. ing„ voditelj delegacije, CEN/TC 250/SC 11, Structural Eurocodes; Structural Glass, 
Saint-Denis (Francuska)/Virtualni sastanak, 2022-11-23/24
(Slaven Cvitanović)

4. Nebojša Buljan, dipl. ing,, delegat, CEN/TC 250/SC 11, Structural Eurocodes; Structural Glass, 
Saint-Denis (Francuska)/Virtualni sastanak, 2022-11-23/24
(Slaven Cvitanović)

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme 

Nataša Mikuš Žigman

O tome obavijest: \ ,
1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a, e-poštom '
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a, e-poštom
3. Voditeljici Tehničke uprave, e-poštom
4. Odsjeku za opća područja normizacije, e-poštom
5. Odsjeku za upravljanje informacijama, e-poštom
6. Pismohrani, ovdje

Stranica 1 od 1

te! ■ 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



r;...........i....................... i...................................................................r •
1 :°9°flP I informacije i zaštitni prostor I

I margina

HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-14/2022-UV-5 
Zagreb, 23. prosinca 2022.

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog zavoda za norme i članka 15. Pravilnika o članstvu u Hrvatskom zavodu 
za norme, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme na 12. sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU

o prihvaćanju prijava za članstvo u Hrvatskome zavodu za norme

Prihvaćaju se prijave za članstvo u Hrvatskome zavodu za norme pristigle od 26. rujna 2022. do 20. prosinca 
2022. godine.

Pravna/fizička osoba Vrsta članstva Mjesto
1. DRŽAVNA VATROGASNA ŠKOLA Redovito Zagreb

II.

Članovi navedeni u članku I. ove Odluke prihvaćaju se u članstvo Hrvatskog zavoda za norme od 1. siječnja 
2023. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća 
3 ^rvatskon zavoda za norme 

Nataša Mikuš Žigman

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

tel ■ tel: +385 1 610 60 95, faksfax: +385 1 610 93 21, e-poštae-mail: hzn@hzn.hr
adresa ■ address: Ulica grada Vukovara 78, HR-10000 Zagreb, Hrvatska ■ Croatia, web: www.hzn.hr
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HZN Hrvatski zavod za norme
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-14/2022-UV-6
Zagreb, 23. prosinca 2022.

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 12. sjednici održanoj 
23. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU

o oslobađanju od plaćanja članarine za 2023. godinu

Donosi se Odluka o oslobađanju od plaćanja članarine za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme za 2023. 
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, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme 

Nataša Mikuš Žigman

O tome obavijest:
1, Članovima Upravnog vijeća HZN-a, e-poštom
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a, e-poštom
3. Odsjeku za prodaju i marketing, e-poštom
4. Odsjeku za upravljanje informacijama, e-poštom
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

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 2023. godinu.

Temeljem aktivnog sudjelovanja u radu tehničkog odbora HZN/TO 576, Psi pomagači Centar za rehabilitaciju 
Silver, iako nije podnio zahtjev za oslobađanje od plaćanja članarine, oslobađa se plaćanja članarine za 2023. na 
prijedlog ravnatelja, a koji je prihvatilo UV HZN-a.
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Hrvatski zavod za norme
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj; HZN-7-14/2022-UV-7
Zagreb, 23. prosinca 2022.

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme na 
12. sjednici održanoj 23. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU

0 PRIHVAĆANJU PRAVILNIKA 0 PLAĆAMA, NAKNADAMA PLAĆA I DRUGIM MATERIJALNIM 
PRAVIMA RADNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Prihvaća se Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika Hrvatskog zavoda za 
norme.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrva^og zavoda za norme 

%Ataša Mikuš Žigman

0 tome obavijest:
1. članovima Upravnog vijeća HZN-a, e-poštom
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a, e-poštom
3. Odsjek za financijske i knjigovodstvene poslove, e-poštom
4. 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 I zaštitni prostor margina

Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-14/2022-UV-8
Zagreb, 23. prosinca 2022.

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj 23. prosinca 
2022. godine donosi

ODLUKU

0 DONOŠENJU GODIŠNJEG PLANA RADA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME ZA 2023. GODINU

Donosi se Godišnji plan rada Hrvatskog zavoda za norme za 2023. godinu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme 

N^ttaša Mikuš Žigman

O tome obavijest:
1. članovima Upravnog vijeća HZN-a, e-poštom
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a, e-poštom
3. 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
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Hrvatski zavod za norme
Croatian Standarda Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-14/2022-UV-9 
Zagreb, 23. prosinca 2022.

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj 23. prosinca 
2022. donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti za plaćanje godišnjih članarina za 2023. godinu Međunarodnom elektrotehničkom 
povjerenstvu - lEC-u, Europskom odboru za normizaciju - CEN-u i Europskom odboru za elektrotehničku 

normizaciju - CENELEC-u

HZN plaća međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine sukladno članku 15. Zakona o 
normizaciji, stavak 3. („Narodne novine" broj 80/2013).

II.

Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju Hrvatskog zavoda za norme za plaćanje godišnjih članarina za 2023. 
godinu Međunarodnom elektrotehničkom povjerenstvu - lEC-u, Europskom odboru za normizaciju - CEN-u i 
Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju - CENELEC-u s obzirom da pojedinačna vrijednost računa za 
plaćanje navedenih godišnjih članarina prelazi 200.000,00 kn.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme 

Nataša Mikuš Žigman

O tome obavijest:
1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a, e-poštom
2. Igoru Božičeviću, ravnatelj HZN-a, e-poštom
3. Odsjeku za financijske i knjigovodstvene poslove, e-poštom
4. 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

Hrvatski zavod za norme obvezan je platiti članarine međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama iz 
svoga proračuna sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. („Narodne novine" broj 80/2013).

Članarina za IEC za 2023. godinu iznosi 56.500,00 CHF u protuvrijednosti eura na dan unosa zahtjeva za 
plaćanje u sustav državne riznice.

Članarina za CEN za 2023. godinu iznosi 63.459,00 EUR.

Članarina za CENELEC za 2023. godinu iznosi 40.059,00 EUR.
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H7MI __ I \ Hrvatski zavod za norme
Croatian Standarda Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-14/2022-UV-10
Zagreb, 23. prosinca 2022.

Na temelju članaka 25. i 31. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, Upravno vijeće na 12. sjednici održanoj 
23. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU
o iznosu mjesečne naknade za članove Upravnog vijeća

Visina mjesečne novčane naknade za predsjednicu i članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme se 
utvrđuje u iznosu od 66,36 eura neto, osim ako drugim propisom nije drugačije propisano, uvećano za 
pripadajuće poreze, prireze i doprinose.

II.

Riječi koje imaju rodno značenje, bez obzira jesu li u ovoj Odluci upotrijebljene u muškom ili ženskom rodu, 
odnose se jednako na muški i ženski rod.

III.

Iznos iz čl. 1. ove Odluke isplaćuje se iz proračunskih sredstava Hrvatskog zavoda za norme mjesečno na 
žiro-račun predsjednice i članova Upravnog vijeća. U slučaju promjene računa za isplatu predsjednica i članovi 
Upravnog vijeća dužni su odmah obavijestiti Hrvatski zavod za norme o promjeni.

IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu mjesečne novčane naknade za članove 
Upravnog vijeća (Broj: HZN-7-5/2017-UV-2) koju je Upravno vijeće donijelo na 4. sjednici dana 28. travnja 2017. 
godine.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatžkdg zavoda za norme 

Nataša Mikuš Žigman

0 tome obavijest:
1. članovima Upravnog vijeća HZN-a, e-poštom
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a, e-poštom
3. Odsjek za financijske i knjigovodstvene poslove, e-poštom
4. Pismohrani, ovdje

1 61ur° 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

Odluka o iznosu mjesečne naknade za članove Upravnog vijeća donosi se radi usklađivanja odredbi Odluke s 
prelaskom na valutu euro kao službenu valutu u Republici Hrvatskoj.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o iznosu mjesečne novčane naknade za članove 
Upravnog vijeća (Broj: HZN-7-5/2017-UV-2) koju je Upravno vijeće donijelo na 4. sjednici dana 28. travnja 2017. 
godine.
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Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standarda Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-14/2022-UV-11
Zagreb, 23. prosinca 2022.

Na temelju članka 25. Statuta Hrvatskog zavoda za norme, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za norme na 12. sjednici 
održanoj 23. prosinca 2022. godine donosi

ODLUKU 
o povoljnijoj kupnji hrvatskih norma u 2023. godini odobrenjem 

ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme

(1) U svrhu pravovremene reakcije HZN-a na zahtjeve tržišta, obilježavanja prigodnih događanja i promocija hrvatskih 
norma, a za potrebe promotivnih i marketinških aktivnosti tijekom 2023. godine, odobrava se ravnatelju Hrvatskog 
zavoda za norme da samostalno donese odluku o visini popusta na hrvatske norme i trajanju marketinške akcije za do 
pet događaja godišnje.

(2) Ravnatelj ovom odlukom može odobriti popust do najviše 20 % na jediničnu cijenu hrvatske norme te trajanje 
pojedinačne promotivne aktivnosti do najviše 12 radnih dana za sve kupce ili samo ciljanu skupinu kupaca.

(3) Ravnatelj može donijeti odluku zbraja li se popust do najviše 20 % na jediničnu cijenu hrvatskih norma s već 
definiranim popustima navedenim u članku III. važećeg Cjenika norma i usluga (Broj: HZN-7-12/2022-UV-2).

(4) U slučaju potrebe za većim popustom ili trajanjem promotivnog razdoblja, ravnatelj je obvezan zatražiti pisanom 
odobrenje Upravnog vijeća.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća 
/ Hrvatskog zavoda za norme 
( Nataša Mikuš Žigman

O tome obavijest:
1. Članovima Upravnog vijeća HZN-a, e-poštom
2. Igoru Božičeviću, ravnatelju HZN-a, e-poštom
3. Odsjeku za prodaju i marketing, e-poštom
4. 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

Ova Odluka donosi se u svrhu pravovremene reakcije HZN-a na zahtjeve tržišta, obilježavanja prigodnih događanja i 
promocija hrvatskih norma, a za potrebe promotivnih i marketinških aktivnosti tijekom 2023. godine za do pet događaja 
godišnje sukladno godišnjem planu rada Hrvatskog zavoda za norme u 2023. godini.

Primjeri planiranih promotivnih aktivnosti:
- Dan otvorenih vrata za mikro, male i srednje poduzetnike
- Obilježavanje Svjetskog dan norma
- Dan otvorenih vrata HZN-a
- Obilježavanje dana osnivanja/početka rada HZN-a
- Promotivne akcije koje prate organizirana događanja u HZN-u




