
HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standarda Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-13/2022-UV-16 
Zagreb, 28. listopada 2022.

ZAKLJUČAK
s 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 26. rujna 2022. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održiveg 
razvoja, II kat, soba 233, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, održana je 11. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog 
zavoda za norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 10. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. lipnja 2022. godine (kratki pregled i izvještaj 

proračuna-unesen u novu aplikaciju Ministarstva financija)
3. Prijedlog Financijskog plana Hrvatskog zavoda za norme za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025.
4. Prijedlog Odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima/pododborima
5. Prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HZN-a
6. Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta
7. Članstvo u Hrvatskom zavodu za norme
7. Izvještaj o statusu inspekcijskih nadzora, usmeno izvješće ravnatelja HZN-a
8. Razno

Prisutni: predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman te članovi: Nina Čulina, Tomislav Curman, Biljana 
Tanatarec i Melanija Grubić Sutara.
Ostali prisutni: Igor Božičević, ravnatelj, Valentina Tutić, zapisničar, Nada Horvat na točkama 2. i 3. i Franjo 
Petkoviček na točkama 4. i 5.

Predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman pozdravlja sve prisutne i konstatira da sjednica ima kvorum i 
može započeti s radom.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
Zapisnik s 10. sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 2.
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine primljeno je na znanje.

Točka 3.
Financijski plan Hrvatskoga zavoda za norme za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu jednoglasno je 
usvojen. Donesena je Odluka o donošenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za norme za 2023. godinu i 
projekcije za 2024. i 2025. godinu

Točka 4.
Donesena je Odluka o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u međunarodnim i europskim tehničkim 
odborima/pododborima.

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

Stranica 1 od 2



Točka 5.
Nakon provedene rasprave donesen je zaključak da se prijedlog Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim 
pravima radnika HZN-a uputi na savjetovanje s Radničkim vijećem te nakon isteka savjetovanja isti uputi na 
sljedeću sjednicu UV HZN-a.

Točka 6.
Nakon provedene rasprave donesen je zaključak da je potrebno napraviti tablicu s obrazloženjima na prihvaćene 
ili neprihvaćene komentare Radničkog vijeća na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o 
unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta te uz akt dostavi i tablicu zaprimljenih primjedbi.

Točka 7.
Donosi se Odluka o prihvaćanju prijave za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme.

Donosi se Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme na vlastiti zahtjev člana.

Točka 8.
Ravnatelj HZN-a podnosi usmeno izvješće o statusu inspekcijskog nadzora Agencije za zaštitu osobnih podataka 
provedenog u Hrvatskom zavodu za norme.

Točka 9.
Ravnatelj HZN-a informirao je članove UV HZN-a da je na sjednici Vlade RH održanoj 25. kolovoza 2022. 
prihvaćen Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2021. godinu i Izvješće o izvršenju 
godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2021. godini.

Sjednica je završena u 15:50 sati.

Zapisnik sastavila:
Valentina Tutić

I Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme 

^lataša Mikuš Žigman
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