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HZN Hrvatski zavod za norme 
Croatian Standarda Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-6/2021-UV-4
Zagreb, 22. prosinca 2021.

ZAKLJUČAK
s 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 25. listopada 2021. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održivog 
razvoja, II kat, soba 233, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, održana je 5. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog 
zavoda za norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija zapisnika s 4. elektroničke sjednice Upravnog vijeća
3. Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine (kratki pregled i izvještaj 

proračuna-predan FINA-i)
4. Izmjena poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme
5. Izvješće vezano za ispunjavanje uvjeta za članstvo u CEN-u i CENELEC-u
6. Izvješće o radu Upravnog vijeća HZN-a za 2020. godinu i Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i 

poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2020. godini
7. Izvještaj o prevođenju hrvatskih norma
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, Vesna Ferenčak Brodarić i Renata Bajić.

Na početku sjednice, predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman pozdravlja sve prisutne i poziva novu 
članicu Upravnog vijeća gđu. Biljanu Tanatarec da se predstavi.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
Zapisnik s 3. sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 2.
Zapisnik s 4. elektroničke sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 3.
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine primljeno je na znanje.
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Točka 4.
Zaključeno je da će članovi Upravnog vijeća do 5. studenog 2021. godine na e-adresu: ured.ravnatelja@hzn.hr 
dostaviti svoje prijedloge za izmjenu i dopunu Poslovnika o radu Upravnog vijeća HZN-a.

Točka 5.
Ravnatelj HZN-a g. Božičević podnosi usmeno izvješće vezano za ispunjavanje uvjeta za članstvo u CEN-u i 
CENELEC-u sukladno dostavljenom izvješću MRMC-a. Predsjedavajući MRMC-a na temelju dostavljenih dokaza 
komentira da su učinjena poboljšanja u odnosu na posljednju procjenu iz 2014. godine kada je utvrđeno 12 
nesukladnosti. MRMC je u procjeni iz 2019. godini utvrdio 2 nesukladnosti, što smatra dobrim napretkom, 
odnosno zaključuje daje Hrvatski zavod za norme postigao razinu: Niska nesukladnost (Low Non-Conformity).

Ravnatelj HZN-a g. Božičević informira članove Upravnog vijeća da je za nesukladnost (6.4 $ 124 - Noprocess 
for monitoring when Ens become compulsory at nationa! level) dodatno dostavio odgovor koji je MRMC primio na 
znanje te prihvatio odgovor HZN-a.

Vezano za preostalu nesukladnost (2.5 § 64 - only 1 of 5 members ofthe Administrative Board is an elected 
representative of the stakeholders) gđa. Nataša Mikuš Žigman, predsjednica Upravnog zatražila je da ravnatelj 
HZN-a napravi analizu nama sličnih zemalja te prikupi informacije o kojima će se raspravljati i donijeti odluka.

Točka 6.
Ravnatelj HZN-a g. Božičević podnosi usmeno izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama tijela 
državne uprave na dostavljeno im Izvješće o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja HZN-a za 2020. 
godinu.
Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 9. rujna 2021. godine na 75. sjednici Vlade Republike Hrvatske 
prihvaćeno je Izvješće o radu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme za 2020. godinu i Izvješće o izvršenju 
godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za norme u 2020. godini te su isti objavljeni na mrežnoj 
stranici HZN-a.

Točka 7.
Ravnatelj HZN-a g. Božičević podnosi usmeno izvješće vezano za projekt prevođenja harmoniziranih europskih 
norma.
Za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća potrebno je pripremiti izvještaj o broju prodanih hrvatskih norma prevedenih 
u dosadašnja dva ciklusa prevođenja harmoniziranih europskih norma (2017.-2018. i 2019.-2020.)

Točka 8.
Pod točkom Razno raspravljalo se o potrebi pokušaja osnivanja Savjeta za norme, te o razrješenju vođenja 
tajništva europskog tehničkog odbora CEN/TC 452.
Potrebno je utvrditi postoji li zainteresirani zaposlenik HZN-a koji bi preuzeo vođenje tajništva europskog 
tehničkog odbora CEN/TC 452.

Sjednica je završena u 17:00 sati.

Zaključak sastavila:
Renata Bajić

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme 

Nataša Mikuš Žigman
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