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HZN Hrvatski zavod za norme
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-9/2022-UV-11 
Zagreb, 25. veljače 2022.

ZAKLJUČAK
s 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 9. veljače 2022. godine s početkom u 11:00 sati održana je 8. virtualna sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog 
zavoda za norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
2. Plan rada Hrvatskog zavoda za norme za 2022. godinu
3. Godišnji obračun HZN-a za 2021. godinu s prilozima
4. Prijedlog Odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima i pododborima
5. Članstvo u Hrvatskom zavodu za norme
6. 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, Mirjana Fijolić i Renata Bajić

Predsjednica Upravnog vijeća Nataša Mikuš Žigman pozdravila je sve prisutne i utvrdila da sjednica ima kvorum i 
može započeti s radom.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
Zapisnik sa 7. elektroničke sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 2.
Ravnatelj HZN-a Igor Božičević prema dogovoru s prethodne sjednice UV HZN-a predložio je dorađeni Plan rada 
Hrvatskog zavoda za norme za 2022. godinu.

Plan rada Hrvatskog zavoda za norme za 2022. godinu jednoglasno je prihvaćen.

Točka 3.
Jednoglasno je usvojen godišnji obračun HZN-a za 2021. godinu.

Točka 4.
Donesena je Odluka o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u međunarodnim i europskim tehničkim 
odborima i pododborima.
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Točka 5.
Donesena je Odluka o prihvaćanju prijava za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme.
Donesena je Odluka o oslobađanju od plaćanja članarine za 2022. godinu.

Točka 6.
Pod točkom Razno Melanija Grubić Sutara podsjeća da je, povezano s članstvom u međunarodnim 
organizacijama CEN i CENELEC te neriješenom nesukladnosti prema izvještaju MRMC-a, ravnatelj HZN-a 
trebao napraviti analizu zemalja iz okruženja Republike Hrvatske te prikupiti informacije o kojima će se 
raspravljati.
Ravnatelj Igor Božičević obavijestio je članove Upravnog vijeća da zbog različitosti zakonodavstva, pravnih oblika 
nacionalnih normirnih tijela (privatne institucije, javne ustanove, tijela državne uprave...) nije moguće napraviti 
usporedbu. Na prijedlog predsjednice UV HZN-a, Nataše Mikuš Žigman dogovoreno je da će ravnatelj napraviti 
analizu nama sličnih zemalja.

Na prijedlog Melanije Grubić Sutara zaključeno je da će se odmah nakon slanja dopisa u CCMC u vezi sastava 
Upravnoga vijeća s obzirom na utvrđenu nesukladnost isti dostaviti članovima UV na znanje.

Predsjednica UV HZN-a, Nataša Mikuš Žigman obavještava članove Upravnog vijeća da je održan tehnički 
sastanak povezan s delegiranjem hrvatskih predstavnika u Odbor za norme.
Dogovoreno je da će se pripremiti odgovarajući akt koji će biti dostavljen Ministarstvu vanjskih i europskih 
poslova Republike Hrvatske, a kojim bi se delegirali predstavnici Republike Hrvatske u Odboru za norme.

Ravnatelj Igor Božičević navodi da su u siječnju 2022. godine započela 3 nadzora u HZN-u:
- Hrvatski državni arhiv - nadzor nad upravljanjem javnim i dokumentarnim gradivom
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Služba za unutarnju reviziju - Revizija planiranja i plaćanja 

članarina i normi s naglaskom na analizu potreba i koristi te mogućim uštedama
- Državni inspektorat Republike Hrvatske - Inspekcijski nadzor iz radnih odnosa.

Sjednica je završena u 11:43 sati.

Zaključak sastavila: 
Renata Bajić

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme 

Nataša Mikuš Žigman
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