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Svake godine, 14. listopada, članovi Međunarodnog
elektrotehničkog povjerenstva (IEC), Međunarodne
organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodne
telekomunikacijske unije (ITU) diljem svijeta slave
Svjetski dan norma. To je prilika da se normizacija
približi široj javnosti, ali i priznanje zajedničkim naporima
tisuća stručnjaka iz cijelog svijeta koji sudjeluju u izradi
dobrovoljnih tehničkih sporazuma koji se objavljuju kao
međunarodne norme.
Hrvatski zavod za norme (HZN), kao nacionalno normirno
tijelo Republike Hrvatske, pridružio se obilježavanju
Svjetskog dana norma organiziranjem prigodnog skupa koji
je održan u utorak, 17. listopada, u Ulici grada Vukovara u
kino-dvorani.

Dosadašnji slogani povodom Svjetskog dana norma
bili su sljedeći:
1998. – Norme u svakodnevnom životu
1999. – Gradnja prema normama
2000. – Međunarodne norme za mir i napredak
2001. – Okoliš i norme na istom putu
2002. – Jedna norma, jedno ispitivanje, svugdje prihvaćeno
2003. – Globalne norme za globalno informacijsko društvo
2004. – Norme povezuju svijet

Ravnatelj HZN-a, Igor Božičević, održao je prezentaciju
Svjetski dan norma 2017. (snimila B. Beović)

ZAŠTO SE MEĐUNARODNI DAN
NORMA SLAVI 14. LISTOPADA?
Ovaj je datum izabran zbog toga što je na sastanku u
Londonu, 14. listopada 1946. godine, 65 delegata iz 25
zemalja pokrenulo inicijativu za osnivanje međunarodne
organizacije za normizaciju, ISO, koja je osnovana godinu
dana kasnije. Prema izvješću za 2016. godinu, ISO je
ukupno objavio 21478 međunarodnih norma, odnosno
normativnih dokumenata, a ima 247 tehničkih odbora,
508 pododbora i 2674 radne grupe.

PORUKA I SLOGAN UZ
SVJETSKI DAN NORMA
Svake se godine porukom i sloganom skreće pozornost
na određeni aspekt normizacije. Slogan ovogodišnjeg
obilježavanja je Pametniji gradovi uz norme (Standards
Make Cities Smarter), a poruka čelnika triju glavnih
međunarodnih normizacijskih organizacija, Jamesa
M. Shannona, predsjednika IEC-a, Zhanga Xiaoganga,
predsjednika ISO-a i Houlina Zhaoa, generalnog tajnika
ITU-a objavljena je na web- stranici HZN-a (www.hzn.hr).
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2005. – Norme za sigurniji svijet
2006. – Norme: velike koristi za male poduzetnike
2007. – Norme i građani: doprinos društvu
2008. – Inteligentna i održiva gradnja
2009. – Doprinos norma rješavanju klimatskih promjena
2010. – Norme čine svijet dostupan svima
2011. – Međunarodne norme – pokretači globalnog povjerenja
2012. – Manje otpada, bolji rezultati – Norme povećavaju
učinkovitost
2013. – Međunarodne norme osiguravaju pozitivne promjene
2014. – Norme olakšavaju tržišnu utakmicu
2015. – Norme – Zajednički jezik svijeta
2016. – Norme grade povjerenje

STRUČNI SKUP HZN-a
HZN je povodom Svjetskog dana norma organizirao
stručni skup o ulozi normizacije u kreiranju pametnih
gradova. Na skupu su se okupili predsjednici tehničkih
odbora HZN-a, predstavnici tijela državne uprave, članovi

Sudionici skupa (snimila B. Beović)

Jedna od dobitnica zahvalnice HZN-a, gospođa Dubravka
Bačun, dugogodišnja predsjednica tehničkog odbora HZN/
TO 207, Upravljanje okolišem (snimila: B. Beović)
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Damir Medved, iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla, održao
je prezentaciju Norme za pametne gradove u kontekstu
primjene u hrvatskim gradovima (snimila B. Beović)

Upravnog vijeća, Stručnog vijeća i ravnatelji Državnog
zavoda za mjeriteljstvo, Hrvatskog mjeriteljskog instituta
i Hrvatske akreditacijske agencije.
Nakon pozdravnog govora ravnatelja Hrvatskog zavoda
za norme, Igora Božičevića, prisutnima su se obratili državna
tajnica u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta i
predsjednica Upravnog vijeća HZN-a, Nataša Mikuš Žigman,
ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo, Brankica
Novosel, ravnatelj Hrvatske akreditacijske agencije, Tihomir
Babić te ravnatelj Hrvatskoga mjeriteljskog instituta Davor
Zvizdić, a Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za
energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, prisutne je upoznao
s aktivnostima grada Zagreba na temu „pametnih gradova“.
Ravnatelj HZN-a, Igor Božičević, održao je
prezentaciju Svjetski dan norma 2017., Branko Burazer,
djelatnik HZN-a, prezentaciju Pametni gradovi i doprinos
normizacije, a Damir Medved, iz tvrtke Ericsson Nikola
Tesla, prezentaciju Norme za pametne gradove u kontekstu
primjene u hrvatskim gradovima. Sve tri prezentacije
dostupne su na web-stranici HZN-a (www.hzn.hr).
Nakon prezentacija zaslužnim su pojedincima, za
poseban doprinos nacionalnoj normizaciji, dodijeljene
zahvalnice HZN-a, a dobitnici za 2017. godinu su: Ivan
Husar, Dina Šimunić, Darko Gulija, Darko Kittler, Željko
Šakić, Dražen Aničić, Miljenko Ferić, Dubravka Bačun,
Jasenka Zajec, Nikola Gambiroža, Marica Mlinac Mišak
i Mirko Vuković.
Po završetku radnog dijela skupa prisutni uzvanici i
gosti te djelatnici Hrvatskog zavoda za norme nastavili
su druženje na prigodnom domjenku.
Održavanjem ovog skupa HZN se dostojno pridružio
obilježavanju Svjetskog dana norma i odao priznanje svim
stručnjacima na području normizacije u Republici Hrvatskoj.
Tehnički odbori nastavljaju s radom. Pozivaju se svi
zainteresirani da se pridruže, a sve potrebne informacije
mogu dobiti na web-stranici HZN-a, www.hzn.hr . 
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