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HZN Hrvatski zavod za norme
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-3/2021-UV-18 
Zagreb, 21. srpnja 2021.

ZAKLJUČAK
s 3. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 15. srpnja 2021. godine s početkom u 11:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja, II kat, soba 233, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog 
zavoda za norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija zapisnika s 2. elektroničke sjednice Upravnog vijeća
3. Imenovanje zamjenika predsjednice Upravnog vijeća
4. Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine (kratki pregled i izvještaj 

proračuna-predan FINA-i)
5. Rebalans - lipanj 2021. godine
6. Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine (kratki pregled i izvještaj 

proračuna-predan FINA-i)
7. Prijedlog Odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima/pododborima
8. Ukidanje tehničkog odbora HZN/TO E103, Odašiljačka oprema za radiokomunikacije
9. Članstvo u Hrvatskom zavodu za norme

10. Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za norme u 2020. godini
11. Izvješće o radu Upravnog vijeća HZN-a za 2020. godinu
12. Prijedlog Unutrašnjih pravila za normizaciju (UPN 1 do UPN 6)
13. Izmjena Pravilnika o unutarnjoj sistematizaciji radnih mjesta
14. Izvještaj o statusu inspekcijskih i sudskih postupaka
15. Ispunjenje uvjeta za članstvo u CEN-u i CENELEC-u
16. Razno

Prisutni: predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman te članovi: Nina Čulina, Tomislav Curman, Olivera 
Maroš i Melanija Grubić Sutara.
Ostali prisutni: 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 1. sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.
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Točka 2.
Zapisnik s 2. elektroničke sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 3.
Predsjednica Upravnog vijeća predložila je gđu. Ninu Čulinu za zamjenicu predsjednice Upravnog vijeća HZN-a.
Prijedlog imenovanja zamjenice predsjednice Upravnog vijeća jednoglasno je usvojen.

Točka 4.
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine jednoglasno je usvojeno.

Točka 5.
Rebalans proračuna Hrvatskog zavoda za norme za 2021. godinu primljen na znanje.

Točka 6.
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine jednoglasno je usvojeno.

Točka 7.
Donosi se Odluka o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima/pododborima.

Točka 8.
Donosi se Odluka o ukidanju tehničkog odbora HZN/TO E103, Odašiljačka oprema za radiokomunikacije.

Točka 9.
Donosi se Odluka o prihvaćanju prijava za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme.

Donosi se Odluka o prihvaćanju prijava za suradnju s Hrvatskim zavodom za norme.

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

Donosi se Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme zbog prestanka postojanja pravne osobe.

Točka 10.
Donosi se Odluka o odobrenju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za 
norme u 2020. godini.

Točka 11.
Donosi se Izvješće o radu Upravnog vijeća HZN-a za 2020. godinu.

Točka 12.
Donose se Unutrašnja pravila za normizaciju:
UPN 1:2021-07
UPN 2:2021-07
UPN 3:2021-07
UPN 4:2021-07
UPN 5:2021-07

1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela
2. dio: Vrste dokumenata i njihovo označivanje
3. dio: Izrada i donošenje hrvatskih norma i drugih dokumenata
4. dio: Osnivanje i rad programskih odbora
5. dio: Osnivanje i rad tehničkih odbora



UPN 6:2021-07 6. dio: Sastavljanje i oblikovanje hrvatskih norma i drugih dokumenata dostupnih javnosti. 
Donosi se Odluka o donošenju novih izdanja Unutrašnja pravila za normizaciju Hrvatskog zavoda za norme.

Točka 13.
Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Točka 14.
Ravnatelj HZN-a g. Igor Božičević podnio je usmeni izvještaj o statusu inspekcijskih i sudskih postupaka u 
Hrvatskom zavodu za norme.

Točka 15.
Ravnatelj HZN-a informirao je članove UV HZN-a o osnivanju i radnim zadacima radne skupine za provedbu 
postupka samoocjenjivanja u kombinaciji s certifikacijom prema normi HRN EN ISO 9001 u Hrvatskom zavodu za 
norme (Self assessment) u 2019. i 2020. godini.

Točka 16.
Pod točkom Razno raspravljalo se o:
- o provedenom zapošljavanju 5 novih djelatnika
- zahtjevu za razrješenje vođenja tajništva europskog tehničkog odbora CEN/TC 452
- potrebi osnivanja Savjeta za norme.

Sjednica je završena u 13:50 sati.

Zaključak sastavila: 
Renata Bajić

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme


