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UPRAVNO VIJEĆE

Broj: HZN-7-8/2021-UV-15 
Zagreb, 27. siječnja 2022.

ZAKLJUČAK
sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

Dana 30. prosinca 2021. godine u 9:30 sati održana je 7. virtualna sjednica Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za 
norme.

Dnevni red sjednice:

1. Verifikacija zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća
2. Verifikacija zapisnika sa 6. elektroničke sjednice Upravnog vijeća
3. Uštede nepotrošenih sredstava iz proračuna HZN-a na zahtjev nadležnog ministarstva
4. Financijski plan Hrvatskog zavoda za norme (07765) za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
5. Prijedlog plana rada Hrvatskog zavoda za norme za 2022. godinu
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za plaćanje članarina za 2022. godinu Međunarodnom 

elektrotehničkom povjerenstvu - lEC-u, Europskom odboru za normizaciju - CEN-u i Europskom odboru za 
elektrotehničku normizaciju - CENELEC-u

7. Prijedlog Odluke o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u međunarodnim i europskim tehničkim 
odborima/pododborima

8. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Republike Hrvatske u međunarodnim i europskim organizacijama
9. Izvještaj o broju prodanih norma iz ciklusa prevođenja hrvatskih norma (projekt prevođenja harmoniziranih europskih 

norma)
10. Odluka o odustajanju od vođenja tajništva europskog odbora CEN/TC 452
11. Članstvo u Hrvatskom zavodu za norme
12. Odluka o osnivanju tehničkog odbora HZN/TO 323, Kružno gospodarstvo
13. 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 prisutne i utvrdila da sjednica ima kvorum i može 
započeti s radom.

Dnevni red, dostavljen uz poziv na 7. sjednicu Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, dopunjen je točkom 12. 
Odluka o osnivanju tehničkog odbora HZN/TO 323, Kružno gospodarstvo. Novi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.
Zapisnik s 5. sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 2.
Zapisnik sa 6. elektroničke sjednice UV HZN-a jednoglasno je usvojen.

Točka 3.
Prijedlog ušteda nepotrošenih sredstava iz proračuna HZN-a u iznosu od 286.987,00 kuna jednoglasno je usvojen.
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Točka 4.
Financijski plan za 2022. godinu jednoglasno je usvojen.

Točka 5.
Zaključeno je da se Plan plana rada Hrvatskog zavoda za norme za 2022. godinu vrati na doradu te da se dorađen 
dostavi članovima Upravnog vijeća kako bi bio prihvaćen na sljedećoj sjednici Upravnog vijeća HZN-a koja je planirana 
početkom veljače 2022. godine.

Točka 6.
Donesena je Odluka o davanju suglasnosti za plaćanje članarina za 2022. godinu Međunarodnom elektrotehničkom 
povjerenstvu - lEC-u, Europskom odboru za normizaciju - CEN-u i Europskom odboru za elektrotehničku normizaciju - 
CENELEC-u.

Točka 7.
Donesena je Odluka o delegiranju hrvatskih predstavnika za rad u međunarodnim i europskim tehničkim 
odborima/pododborima.

Točka 8.
Donesena je Odluka o imenovanju predstavnika Republike Hrvatske u međunarodnim i europskim organizacijama.

Točka 9.
Ravnatelj HZN-a, g. Božičević izvijestio je o broju prodanih norma iz ciklusa prevođenja hrvatskih norma (projekt 
prevođenja harmoniziranih europskih norma).
Upravno vijeće primilo je izvještaj na znanje te ga jednoglasno prihvatilo.

Točka 10.
Donesena je Odluka o odustajanju od vođenja tajništva europskog odbora CEN/TC 452.
Odluka je donesena s četiri glasa ,,ZA“ i jednim „PROTIV".

Točka 11.
Zaprimljene su 4 prijave za članstvo u HZN-u, od toga tri prijave za redovito članstvo i jedna prijava za promatračko 
članstvo.
Donesena je Odluka o prihvaćanju prijava za članstvo u Hrvatskom zavodu za norme.

Točka 12.
Donesena je Odluka o je osnivanju tehničkog odbora HZN/TO 323, Kružno gospodarstvo.

Točka 13.
Pod točkom Razno raspravljalo se o:
- članstvu u europskim organizacijama CEN-u i CENELEC-u
- Odboru za norme u kojem Republika Hrvatska nema predstavnika
- sudjelovanju stručnjaka iz HZN-a na projektu TAIEX.

Sjednica je završena u 11:07 sati.

Zaključak sastavila:
Renata Bajić

Predsjednica Upravnog vijeća 
Hrvatskog zavoda za norme 

Nataša Mikuš Žigman
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