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HZN Hrvatski zavod za norme
Croatian Standards Institute

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-10/2022-UV-15 
Zagreb, 17. lipnja 2022.

ZAKLJUČAK
s 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 10. lipnja 2022. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Ministarstva gospodarstva i održiveg 
razvoja, II. kat, soba 233, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, održana je 9. sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog 
zavoda za norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće HZN-a za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine (kratak pregled i izvještaj 

proračuna)
3. Rebalans - svibanj 2022. godine, usmeno izvješće ravnatelja HZN-a
4. Ukidanje tehničkog odbora HZN/TO 520, Biotehnologija
5. Prijedlog Odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u europskim tehničkim odborima i 

pododborima
6. Izvješće o radu Hrvatskog zavoda za norme u 2021. godini
7. Izvješće o radu Upravnog vijeća HZN-a za 2021. godinu
8. Članstvo u Hrvatskom zavodu za norme
9. Dodatak ugovora o radu za ravnatelja HZN-a
10. Izvještaj o statusu inspekcijskih nadzora, usmeno izvješće ravnatelja HZN-a
11. Razno

Prisutni: predsjednica Upravnog vijeća, Nataša Mikuš Žigman te članovi: Nina Čulina, Biljana Tanatarec i 
Melanija Grubić Sutara.
Ostali prisutni: Igor Božičević, ravnatelj i Renata Bajić, zapisničar

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 s 8. sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 2.
Financijsko izvješće za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. godine primljeno je na znanje.

Točka 3.
Rebalans proračuna Hrvatskog zavoda za norme za 2022. godinu primljen je na znanje.
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Točka 4.
Donesena je Odluka o ukidanju tehničkog odbora HZN/TO 520, Biotehnologija.

Točka 5.
Donesena je Odluka o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u međunarodnim i europskim tehničkim 
odborima/pododborima.

Točka 6.
Donesena je Odluka o odobrenju Izvješća o izvršenju godišnjeg programa rada i poslovanja Hrvatskog zavoda za 
norme u 2021. godini.

Točka 7.
Doneseno je Izvješće o radu Upravnog vijeća HZN-a za 2021. godinu.

Točka 8.
Donesena je Odluka o prihvaćanju prijave za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme.

Donesena je Odluka o prihvaćanju prijave za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme bez plaćanja članarine za 
2022. godinu.

Donesena je Odluka o oslobađanju od plaćanja članarine u Hrvatskom zavodu za norme za 2022. godinu.

Donesena je Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme na vlastiti zahtjev člana.

Donesena je Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme zbog prestanka postojanja pravne
osobe.

Donesena je Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme zbog smrti fizičke osobe.

Donesena je Odluka o prestanku članstva u Hrvatskom zavodu za norme zbog neizvršavanja obveza člana.

UV HZN-a primilo je na znanje promjene naziva 4 postojeća člana HZN-a.

Točka 9.
I. Dodatak ugovora o radu za ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme jednoglasno je usvojen.

Točka 10.
Ravnatelj Igor Božičević podnio je usmeno izvješće o statusu nadzora i revizije provedenih u Hrvatskom zavodu 
za norme
a) Hrvatski državni arhiv - nadzor nad upravljanjem javnim i dokumentarnim gradivom
b) Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Služba za unutarnju reviziju - Revizija planiranja i plaćanja 
članarina i normi s naglaskom na analizi potreba i koristi i mogućim uštedama
c) Državni inspektorat Republike Hrvatske - Inspekcijski nadzor iz radnih odnosa.

Točka 11.
Pod točkom Razno:
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Donesena je Odluka o povoljnijoj kupnji hrvatskih norma povodom obilježavanja Svjetskog dana mikro, malih i 
srednjih poduzetnika i 17. godina rada Hrvatskog zavoda za norme.
Članovi UV HZN-a primili su na znanje izvještaj o vođenju europskoga tehničkog odbora CEN/TC 452, 
Assistance Dogs i o procesu predaje tajništva.

Ravnatelj HZN-a, Igor Božičević obavijestio je članove UV HZN-a da je dana 17. svibnja 2022. godine na 
prijedlog ukrajinske strane održan virtualni sastanak ravnatelja nacionalnoga normirnog tijela Ukrajine (DSTU), 
Olega Shvydkyyja i ravnatelja HZN-a, Igora Božičevića.

Raspravljalo se o provedenoj analizi nama sličnih zemalja s obzirom na sudjelovanje članova koji plaćaju 
članarinu u Upravnim vijećima nacionalnih normirnih tijela. Predsjednica UV HZN-a, Nataša Mikuš Zigman 
predložila je da se Izvještaj radne skupine HZN-a o Postupku samoocjenjivanja u kombinaciji s certifikacijom 
prema normi HRN EN ISO 9001:2015 u HZN-u dostavi u MRMC, a da će Upravno vijeće, odnosno HZN postupiti 
prema izvješću MRMC-a.

Sjednica je završena u 16:55 sati.

Zaključak sastavila: 
Renata Bajić

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za norme
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