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HZN Hrvatski zavod za norme
Croatian Standarda Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-14/2022-UV-13 
Zagreb, 29. prosinca 2022.

ZAKLJUČAK
s 12. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 23. prosinca 2022. godine s početkom u 8:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja, Velika dvorana, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb održana je 12. (hibridna) sjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022.godine 

(kratki pregled i izvještaj proračuna-unesen u novu aplikaciju Ministarstva financija)
3. Rebalans - lipanj i studeni 2022., usmeno izvješće ravnatelja HZN-a
4. Prijedlog Odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima/pododborima
5. Članstvo u Hrvatskom zavodu za norme
6. Prijedlog pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika HZN-a
7. Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta
8. Prijedlog plana rada Hrvatskog zavoda za norme za 2023. godinu
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za plaćanje članarine HZN-a za 2023. godinu u europskim i 

međunarodnim organizacijama za normizaciju
10. Izvještaj o sudskim postupcima pred Općinskim radnim sudom u Zagrebu, usmeno izvješće ravnatelja 

HZN-a
11. Razno

Prisutni (fizički): predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman i Nina Čulina, član
Prisutni (putem Microsoft Teams-a): Tomislav Gurman, član, Biljana Tanatarec, član i Melanija Grubić Sutara, 
član
Ostali prisutni (fizički): Igor Božičević, ravnatelj i Renata Bajić, zapisničar

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 11. sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 2.
Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2022. godine primljeno je na znanje.
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Točka 3.
Prijedlog ušteda (rebalans) proračuna HZN-a jednoglasno je usvojen.

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

Točka 5.
Donesena je Odluka o prihvaćanju prijave za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme.

Donesena je Odluka o oslobađanju od plaćanja članarine za 2023. godinu za Hrvatski Crveni križ, Centar za 
rehabilitaciju Silver i Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

Točka 6,
Donošena je Odluka o prihvaćanju Pravilnika o plaćama, naknadama plaće i drugim materijalnim pravima radnika 
Hrvatskog zavoda za norme.

Točka 7.
Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, 
nije usvojen jer su tri člana UV HZN-a glasala protiv, a dva člana su glasala za donošenje Pravilnika.

Točka 8.
Donesena je Odluka o prihvaćanju Godišnjeg plana rada Hrvatskog zavoda za norme za 2023. godinu.

Točka 9.
Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje godišnje članarine HZN-a za 2023. godinu za 
Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo - IEC, Europski odbor za normizaciju - CEN i Europski odbor za 
elektrotehničku normizaciju - CENELEC.

Točka 10.
Ravnatelj HZN-a informirao je članove Upravno vijeće o sudskim postupcima pred Općinskim radnim sudom u 
Zagrebu te školovanju - grafički dizajner.

Točka 11.
Donesena je Odluka o iznosu mjesečne naknade za članove Upravnog vijeća.

Donesena je Odluka o povoljnijoj kupnji hrvatskih norma u 2023. godini odobrenjem ravnatelja Hrvatskog zavoda 
za norme.

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave će se revidirati u skladu s komentarima članova UV HZN-a i 
dostaviti na prihvaćanje na sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Sjednica je završena u 10:30 sati.

Zapisnik sastavila:
Renata Bajić

Predsjednica Upravnog vijeća
__  Hrvatskog zavoda za norme
3mTdAmb, Nataša Mikuš Žigman
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