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HZN Hrvatski zavod za norme
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-1/2021-UV-11
Zagreb, 19. veljače 2021.

ZAKLJUČAK
s 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 18. veljače 2021. godine s početkom u 10:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva i
održivog razvoja, II kat, soba 232, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, održana je 1. sjednica Upravnog
vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Godišnji obračun HZN-a za 2020.godinu + prilozi
3. Prijedlog Odluke o smanjenju iznosa članarina u Hrvatskom zavodu za norme za 2021. godinu
4. Prijedlog Odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim

odborima/pododborima
5. Članstvo u Hrvatskom zavodu za norme
6. Prijedlog Odluke o sazivanju izvanredne sjednice Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme
7. Razno

Prisutni: predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman te članovi: Nina Čulina, Tomislav
Curman, Olivera Maroš i Melanija Grunić Sutara.
Ostali prisutni: Igor Božičević, ravnatelj i Renata Bajić, zapisničar

Na početku sjednice, predsjednica Upravnog vijeća gđa. Nataša Mikuš Žigman pozdravlja sve prisutne
i poziva nove članove Upravnog vijeća da se predstave.
Predstavljaju se gđa. Nina Čulina i g. Tomislav Curman.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
Zapisnik s 23. sjednice UV HZN-a usvojen je natpolovičnom većinom ukupnog broja članova te je
primljen na znanje od strane novih članova UV HZN-a.

Točka 2.
Godišnji obračun HZN-a za 2020. godinu jednoglasno je usvojen.

Točka 3.
Donosi se Odluka o smanjenju iznosa članarine u Hrvatskom zavodu za norme za 2021. godinu u
iznosu od 30 % iznosa redovne godišnje članarine propisane Odlukom o iznosu članarine u
Hrvatskom zavodu za norme (broj: HZN-7-5/2005-SZ-2, od 15. prosinca 2005. godine).
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Točka 4.
Odluka o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima/pododborima
jednoglasno je prihvaćena.

Točka 5.
Donosi se Odluka o prihvaćanju prijava za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme.

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

Točka 6.
Donosi se Odluka o sazivanju izvanredne sjednice Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Točka 7.
Pod točkom Razno raspravljalo se o:
- izvještajima o radu predstavnika RH u međunarodnim i europskim organizacijama za 2020. godinu
- zahtjevu za razrješenje vođenja tajništva CEN/TC 452
- prijedlogu izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u HZN-u
- o zaprimljenoj tužbi Općinskog radnog suda protiv HZN-a kojom tužitelj kao zaposlenik potražuje od

tuženika isplatu razlike u plaći za razdoblje od prosinca 2015. godine pa do siječnja 2017. godine
temeljem odredbi Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama.

Sjednica je završena u 11:02 sati.

Zaključak sastavila:
Renata Bajić

/^reds^mca Upravnog vijeća
Hjvatstfcgg zavoda za norme
M _ Nataša Mikuš Žigman

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