
 

Stranica 1 od 4 

 

 

 

 

STRUČNO VIJEĆE 

 

Broj: HZN-8-1/2021-SV-150 

Zagreb, 24. ožujka 2021. 

 

 

 

 

ZAPISNIK  

s izvanredne elektroničke sjednice Stručnog vijeća HZN-a  

 

 

Dana 1. ožujka 2021. godine sukladno čl. 33. Statuta Hrvatskog zavoda za norme i čl. 7., st. 2. 

Pravilnika o provedbi postupka izbora predsjednika Stručnog vijeća HZN-a, kandidata za 

člana Upravnog vijeća i kandidata za članove Savjeta za norme HZN-a, predsjednica 

Upravnog vijeća HZN-a, gđa Nataša Mikuš Žigman, uputila je poziv za izvanrednu 

elektroničku sjednicu Stručnog vijeća HZN-a (Broj: HZN-8-1/2021-SV-1, od 1. ožujka 2021.) 

svim članovima HZN-a (ukupno 257 članova, stanje na dan 2021-02-18). 

 

Predloženi dnevni red sjednice: 

1. Prihvaćanje dnevnog reda 

2. Verifikacija zapisnika s 2. redovite sjednice Stručnog vijeća HZN-a 

3. Provođenje izbora za tijela HZN-a 

4. Razno 

 

U skladu s pozivom na sjednicu, ravnatelj HZN-a, g. Igor Božičević, imenovao je djelatnike 

HZN-a za obavljanje stručnih i administrativnih poslova povodom izvanredne elektroničke 

sjednice Stručnog vijeća HZN-a (Broj: HZN-10-2/2021-IBO-12, od 10. ožujka 2021.). 

 

Izborno povjerenstvo: 

1. Ana Marija Boljanović, predsjednica izbornog povjerenstva 

2. Valentina Tutić, članica izbornog povjerenstva 

3. Dragica Rapo Hercigonja, članica izbornog povjerenstva 

 

Verifikacijsko povjerenstvo: 

1. Ivana Ivić, predsjednica verifikacijskog povjerenstva 

2. Slaven Cvitanović, član verifikacijskog povjerenstva 

3. Renata Bajić, članica verifikacijskog povjerenstva 

 

Zapisničar elektroničke sjednice Stručnog vijeća i kontakt osoba za informacije: 

1. Josip Žaja  

 

Ovjerovitelji zapisnika: 

1. Jasminka Minjević-lvanović 

2. Tatjana Brica Žilić 
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Do zadanog roka, 11. ožujka 2021. godine, 46 članova HZN-a poslalo je punomoći za svoje 

ovlaštene predstavnike, istovremeno prihvaćajući prve dvije točke dnevnog reda elektroničke 

sjednice. 

Izborno povjerenstvo HZN-a sastalo se dana 12. ožujka u 8:00 sati te je pregledalo pristigle 

dokumente i utvrdilo da je pristiglo 46 ispravnih punomoći za ovlaštene predstavnike te da su 

svih 46 članova prihvatili prve dvije točke dnevnog reda sjednice. Sva je pristigla e-pošta 

članova HZN-a uredno urudžbirana u pisarnici HZN-a. 

Za predsjednika Stručnog vijeća HZN-a pristigla je jedna (1) valjana kandidatura, a za jednog 

člana Upravnog vijeća HZN-a iz redova Stručnog vijeća HZN-a pristiglo je deset (10) 

valjanih kandidatura. Za članove Savjeta za norme HZN-a iz redova Stručnog vijeća HZN-a  

pristiglo je sedam (7) kandidatura, a pregledom pristiglih kandidatura utvrđeno je da su dvije 

(2) kandidature valjane. Izborno je povjerenstvo kandidatima koji nisu ispunjavali potrebne 

uvjete poslalo pojedinačna obrazloženja i razloge zbog kojih nisu kandidati za članove 

Savjeta za norme HZN-a (Broj: HZN-8-1/2021-SV-64 do 68, od 15. ožujka 2021.). Izborno je 

povjerenstvo odlučilo da će navedenih pet (5) kandidatura dostaviti Upravnom vijeću HZN-a 

na razmatranje. 

U 12:00 sati završila je radna sjednica Izbornog povjerenstva HZN-a te je u 12:05 sati počela 

sjednica Verifikacijskog povjerenstva HZN-a. Verifikacijsko je povjerenstvo pregledalo sve 

pristigle izborne materijale te utvrdilo da je predložen jedan kandidat za predsjednika 

Stručnog vijeća HZN-a, deset (10) kandidata za izbor jednog člana Upravnog vijeća HZN-a iz 

redova Stručnog vijeća HZN-a te da će dva (2) predložena kandidata biti izabrana za Savjet za 

norme HZN-a, osim u slučaju ako jedan od njih ne bude izabran u Upravno vijeće HZN-a, jer 

su se kandidirali i za člana Upravnog vijeća HZN-a. Radna je sjednica verifikacijskog 

povjerenstva HZN-a završila u 15:30 sati. 

Dvije punomoći za ovlaštene predstavnike dostavljene su u HZN nakon isteka roka za dostavu 

te ih Izborno povjerenstvo HZN-a nije ni razmatralo. 

 

 

Kandidat za predsjednika Stručnog vijeća HZN-a: 

1. Igor Župančić 

 

Kandidati za člana Upravnog vijeća HZN-a: 

1. Ivana Čandrlić-Dankoš 

2. Kristina Fišter 

3. Ivo Mišur 

4. Marica Mlinac Mišak 

5. Slaven Pavlović 

6. Vijorka Roseg 

7. Biljana Tanatarec 

8. Siniša Širac 

9. Dubravka Špelić 

10.  Igor Župančić 

 

Kandidati za Savjet za norme: 

1. Ivo Mišur 

2. Slaven Pavlović 
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Dana 15. ožujka 2021. godine na adrese e-pošte ovlaštenih predstavnika članova HZN-a 

poslane su izborne liste kandidata za tijela HZN-a (Broj: HZN-8-1/2021-SV-69, od 15. ožujka 

2021.), čime je otvorena 3. točka elektroničke sjednice.  

Dana 23. ožujka 2021. godine u 8:00 sati sastalo se Izborno povjerenstvo HZN-a te je 

pregledalo pristigle rezultate izbora. Sva pristigla e-pošta ovlaštenih predstavnika članova 

HZN-a uredno je urudžbirana u pisarnici HZN-a. 

Od 46 ovlaštenih predstavnika članova HZN-a s pravom glasa, glasovalo je 40 ovlaštenih 

predstavnika. Za predsjednika Stručnog vijeća HZN-a glasovalo je 39 ovlaštenih 

predstavnika, od čega je 38 glasova važećih, a jedan je glas nevažeći. 

Za člana Upravnog vijeća HZN-a glasovalo je 40 ovlaštenih predstavnika i svi su važeći. 

Kandidati su ostvarili sljedeći broj glasova: 

 

1. Biljana Tanatarec  -  18 glasova 

2. Kristina Fišter   - 5 glasova 

3. Ivo Mišur   - 5 glasova 

4. Siniša Širec   - 4 glasa 

5. Ivana Čandrlić-Dankoš - 3 glasa 

6. Slaven Pavlović  -  2 glasa 

7. Dubravka Špelić  -  2 glasa 

8. Vijorka Roseg   - 1 glas 

 

 

Izborno povjerenstvo HZN-a objavilo je sljedeće rezultate izbora: 

 

1. Za predsjednika Stručnog vijeća izabran je: 

Igor Župančić 

 

2. Za člana Upravnog vijeća izabrana je: 

Biljana Tanatarec 

 

3. Za članove Savjete za norme izabrani su: 

Ivo Mišur 

Slaven Pavlović 

 

Radna je sjednica Izbornog povjerenstva završila u 12:00 sati. 

 

U 12:05 sati počela je radna sjednica Verifikacijskog povjerenstva HZN-a. Članovi 

povjerenstva  pregledali su izbornu dokumentaciju i izborne rezultate te zaključili da su izbori 

za tijela HZN-a provedeni u skladu s propisima koji se na njih odnose, da je tražena 

dokumentacija dostavljena e-poštom u zadanim rokovima te da su rezultati koje je objavilo 

Izborno povjerenstvo HZN-a u skladu s pristiglom službenom dokumentacijom. 

Verifikacijsko je povjerenstvo potvrdilo izborne rezultate. 

Sjednica Verifikacijskog povjerenstva HZN-a završila je u 15:00 sati. 

Završena je točka 3. dnevnog reda sjednice. 

Nitko od članova HZN-e nije predložio dodatnu raspravu ili dodatna obrazloženja prema točki 

4. dnevnog reda sjednice.  

 

Dana 24. ožujka 2021. godine sastavljen je Zapisnik s izvanredne elektroničke sjednice 

Stručnog vijeća HZN-a.  

 



 

Stranica 4 od 4 

 

Izbore su proveli: 

 

Izborno povjerenstvo HZN-a u sastavu: 

  

1. Ana Marija Boljanović, v.r.  

 

2. Valentina Tutić, v.r.  

 

3. Dragica Rapo Hercigonja, v.r.  

 

 

 

Verifikacijsko povjerenstvo HZN-a u sastavu: 

  

1. Ivana Ivić, v.r.  

 

2. Slaven Cvitanović, v.r.  

 

3. Renata Bajić, v.r.  

 

 

 

Zapisnik e-sjednice sastavio: 

 

Josip Žaja, v.r.  

 

 

 

Ovjerovitelji zapisnika:  

 

1. Jasminka Minjević-lvanović, v.r.  

 

2. Tatjana Brica Žilić, v.r.  

 

Predsjednik Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme: 

Pregledao sam sve službene materijale i dokumente na temelju kojih su provedeni izbori za 

tijela HZN-a te potvrđujem da su ispravni. 

Proglašavam izborne rezultate izvanredne elektroničke sjednice Stručnog vijeća HZN-a i 

zatvaram sjednicu. 

 

 

       Predsjednik Stručnog vijeća HZN-a 

                                Igor Župančić, v.r. 


