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STATUT
*****

UVOD
Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo je organizacija koja je osnovana kao rezultat odluke*
Skupštine zastupnika vlada na Međunarodnom elektrotehničkom kongresu održanom u St. Louisu
(SAD) u rujnu 1904. godine.
Prvi statut, oblikovan na pripremnom sastanku održanom u Londonu 1906., prihvaćen je 1908.
Prerađeni statut prihvaćen je 1949., 1963., 1974., 1991. i 1993. Ovaj Statut zamjenjuje onaj iz 1993.
godine.
NAZIV (Članak 1.)
Naziv organizacije je Međunarodno elektrotehničko povjerenstvo, u daljnjem tekstu "Povjerenstvo".
Njegova je kratica "IEC".
Organizacija je ustanovljena kao društvena udruga s pravnom osobnošću u skladu s člankom 60. et
seq. (i daljnjima) švicarskoga Građanskog zakona.
CILJ (Članak 2.)
Cilj je Povjerenstva promicanje međunarodne suradnje u svim pitanjima normizacije i srodnim
pitanjima, kao što je provjera usklađenosti s normama, u području elektro-energetike, elektronike i
srodnih tehnologija, i time promicanje međunarodnog razumijevanja. Taj se cilj, između ostalog,
postiže izdavanjem publikacija, uključujući međunarodne norme.
SJEDIŠTE POVJERENSTVA (Članak 3.)
Sjedište Povjerenstva određuje Vijeće. U trenutku objavljivanja ovog Statuta sjedište Povjerenstva je u
Ženevi, Švicarska.
VEZE S DRUGIM MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA (Članak 4.)
Povjerenstvo može surađivati s drugim međunarodnim organizacijama koje se zanimaju za pitanja
koja su u razmatranju. Uvjeti suradnje i podjela odgovornosti i područja djelatnosti s Međunarodnom
organizacijom za normizaciju (ISO) uređeni su sporazumom između tih dviju organizacija.

*

Ta odluka glasi:

"Treba poduzeti korake da se osigura suradnja tehničkih društava zemalja svijeta osnivanjem predstavničkog povjerenstva
koje bi razmatralo pitanja normizacije nazivlja i razvrstavanja električnih uređaja i strojeva."
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ČLANSTVO I PRIDRUŽENO ČLANSTVO (Članak 5.)
Svaka zemlja koja želi sudjelovati u radu Povjerenstva mora osnovati elektrotehnički odbor za svoju
zemlju. Nakon izbora taj se odbor zove Nacionalni odbor*.
Samo Nacionalni odbori onih zemalja koje je službeno priznala Organizacija ujedinjenih naroda (OUN)
smiju postati članovi** ili pridruženi članovi Povjerenstva.
Nacionalni odbor mora u potpunosti zastupati nacionalne interese u područjima djelatnosti
Povjerenstva. Članovi ili pridruženi članovi Povjerenstva su oni nacionalni odbori koji su pristali
pridržavati se Statuta i pridruženog Poslovnika.
Svaka zemlja ima samo jedan nacionalni odbor.
Ovisno o razini njezine ekonomske razvijenosti, čija je procjena donesena na osnovu kriterija
određenih u točki 11. Poslovnika, nacionalni odbor može biti primljen bilo kao član ili kao pridruženi
član.
Primanje novog člana ili novog pridruženog člana provest će se glasovanjem Vijeća (članak 24.postupak 1).
Svi nacionalni odbori-članovi imaju pravo sudjelovati u svim djelatnostima Povjerenstva kao P- ili Očlanovi, u skladu sa ISO/IEC smjernicama koje je objavio Djelatni odbor. Svaki nacionalni odbor-član
ima samo jedan glas.
Nacionalni odbori koji su pridruženi članovi imaju pravo sudjelovati u svim djelatnostima Povjerenstva
u skladu s odredbama članka 19. ovog Statuta. Oni nemaju pravo glasa.
Predstavnici pridruženih članova ne mogu biti izabrani ni na jedan službeni položaj u Povjerenstvu.
Nacionalni odbori, bilo članovi ili pridruženi članovi, obvezuju se da će:
a)
b)
c)

promicati ciljeve Povjerenstva
podupirati rad Povjerenstva
primjenjivati, na jasan način i u najvećoj mogućoj mjeri, međunarodne norme Povjerenstva u
svojim nacionalnim i regionalnim normama.

Status pridruženog člana nije vremenski ograničen. Međutim, budući da je kriterij za pridruženo
članstvo u biti ekonomske prirode, promjena ekonomskih prilika zemlje nacionalnog odbora koji je
pridruženi član, smije dovesti do promjene njegovog statusa.
Nacionalni odbor zemlje koja želi postati članom, a čiji ekonomski uvjeti mu omogućuju punopravno
članstvo, nema pravo kandidirati se za pridruženo članstvo.
Nacionalni odbor sa statusom punopravnog člana, čak i u slučaju gubitka tog statusa , nema pravo
kandidirati se za pridruženo članstvo.

*
**

Napomena: Svaka zemlja, koja to želi, smije upotrijebiti bilo koje drugo prikladno ime.
U ovom Statutu i Pravilniku pojam “član” označava “punopravnog člana” za razliku od “pridruženog člana” koji ima
ograničena prava.
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OVLASTI (Članak 6.)
Odluka donosena glasovanjem nacionalnih odbora-članova u Vijeću ili glasovanjem članova Kolegija
vijeća, kada ga je Vijeće za to ovlastilo, na sastanku ili dopisno, predstavlja odluku Povjerenstva.
USTROJ POVJERENSTVA (Članak 7.)
Povjerenstvo obuhvaća rukovodeća, izvršna i savjetodavna tijela i članove uprave (članci 8. do 19.).
Članovi uprave Povjerenstva su: predsjednik, zamjenik predsjednika (predsjednik na odlasku ili
izabrani predsjednik), potpredsjednici, rizničar i glavni tajnik.
Članovi uprave mogu prisustvovati svim sastancima Povjerenstva, po službenoj dužnosti, ali bez prava
glasa, osim predsjednika (vidi članak 13., ulomak c)).
Mandat izabranih članova uprave obično počinje 1. siječnja one godine koja slijedi godinu u kojoj su
izabrani.
Vijeće može utemeljiti druga tijela ili imenovati druge članove uprave koji se pokažu potrebnima za
postizanje cilja Povjerenstva.
VIJEĆE (Članak 8.)
Povjerenstvom upravlja Vijeće (Opća Skupština).
Vijeće ovlašćuje Kolegij vijeća za upravljanje svim poslovima IEC-a, s posebnim odgovornostima
upravljanja na području normi i ocjenjivanja sukladnosti pristupa koje pojedinačno obavljaju Djelatni
odbor odnosno Odbor za ocjenjivanje sukladnosti.
Vijeće će se sastojati od:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

predsjednika Povjerenstva
predsjednika svih nacionalnih odbora-članova
zamjenika predsjednika (predsjednika na odlasku ili izabranog predsjednika)
potpredsjednika Povjerenstva
bivših predsjednika Povjerenstva
rizničara
glavnoga tajnika, po službenoj dužnosti.

Predsjednici nacionalnih odbora koji su pridruženi članovi nisu članovi Vijeća; oni prisustvuju
sastancima u svojstvu promatrača.
Nacionalni odbori koji su pridruženi članovi a koji žele dostaviti prijedloge Vijeću, moraju ih poslati
Glavnom tajniku najmanje dva mjeseca prije sastanka. Za vrijeme sastanka, Glavni tajnik će takve
prijedloge staviti na razmatranje.
Predsjednik smije pozvati predstavnike pridruženih članova da učestvuju u raspravi o njihovim
prijedlozima.
Samo predsjednici nacionalnih odbora-članova, koje smiju zastupati valjano ovlašteni zastupnici, imaju
pravo glasa.
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Odgovornosti Vijeća navedene su u Dodatku 2 Poslovnika.
Vijeće se sastaje najmanje jedanput godišnje, ali može između tih sastanaka biti sazvano na zahtjev
predsjednika ili petine ukupnoga broja predsjednika nacionalnih odbora-članova.
Središnji ured čuva potpune zapisnike sa sastanaka Vijeća, a kratki izvještaji moraju se dostaviti svim
nacionalnim odborima.
KOLEGIJ VIJEĆA (Članak 9.)
Kolegij vijeća, unutar granica koje mu odredi Vijeće, mora imati ovlasti i odgovornost za određene
zadatke navedene u Dodatku 2 Poslovnika.
Kolegij vijeća čine:
•
•
•
•
•
•

predsjednik Povjerenstva (po dužnosti, bez prava glasa)
zamjenik predsjednika (po dužnosti, bez prava glasa)
potpredsjednici (po dužnosti, bez prava glasa)
rizničar (po dužnosti, bez prava glasa)
glavni tajnik (po dužnosti, bez prava glasa)
i
pojedini članovi među nacionalnim odborima-članovima, izabrani od strane Vijeća kako
slijedi:
- 1 iz svake financijske grupe A nacionalnih odbora *)
- 5 iz grupe B nacionalnih odbora
- 5 iz grupe C nacionalnih odbora.

Kolegij vijeća sastaje se na poziv predsjednika najmanje tri puta godišnje.
O svim odlukama Kolegija vijeća mora se izvijestiti Vijeće.
IZVRŠNI ODBOR (Članak 10.)
Izvršni odbor provodi odluke Vijeća i Kolegija vijeća te priprema dnevne redove i dokumente za Kolegij
vijeća; nadzire djelovanje Glavnog ureda i saobraćanje s nacionalnim odborima.
Izvršni odbor čine:
•
•
•
•
•

predsjednik Povjerenstva
zamjenik predsjednika
potpredsjednici
rizničar
glavni tajnik, po dužnosti.

Izvršni odbor sastaje se na poziv predsjednika Povjerenstva najmanje četiri puta godišnje.
Izvršni odbor izvješćuje Kolegiju vijeća.

*

)

Vidi određivanje financijskih grupa A, B i C prema članku 11. Poslovnika - “Financije”.
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DJELATNI ODBOR (Članak 11.)
Vijeće prenosi Djelatnom odboru upravljanje poslovima Povjerenstva na normama.
Djelatni odbor mora poduzeti sve radnje, koje procijeni potrebnima, za osiguravanje prikladne i brze
provedbe poslova na normizaciji. (vidi Dodatak 2 Poslovniku)
Djelatni odbor sastoji se od:
•
•
•
•

predsjedatelja (bez prava glasa)
šest članova (i njihovih zamjenika) koje je izabralo Vijeće sukladno odredbama točke 4., stavka a)
Poslovnika; (radi lakoće označivanja ovi članovi zovu se "automatski imenovani članovi")
devet članova (i njihovih zamjenika) koje je izabralo Vijeće sukladno odredbama točke 4., stavka b)
Poslovnika
glavnog tajnika (po dužnosti, bez prava glasa).

Predsjedatelja bira Vijeće na dužnost u trajanju od tri godine, sukladno odredbama točke 4.
Poslovnika. Njega se može još jednom birati u sljedećem mandatu.
Za vrijeme trajanje njegovog mandata, predsjedatelj Djelatnog odbora je potpredsjednik Povjerenstva.
Samo petnaest izabranih članova Djelatnog odbora, koje mogu zastupati i njihovi zamjenici, imaju
pravo glasa.
Svaki nacionalni odbor-član koji nije zastupljen u Djelatnom odboru, a koji je ovom potonjem uputio
prijedlog, bit će pozvan od predsjedatelja da pošalje zastupnika koji će učestvovati u raspravi o
njegovom prijedlogu.
Nacionalni odbori-pridruženi članovi koji žele podnijeti prijedlog Djelatnom odboru ili njegovim
savjetodavnim odborima trebaju ga poslati Glavnom tajniku najmanje dva mjeseca prije sastanka. Za
vrijeme sastanka Glavni tajnik će staviti takav prijedlog na razmatranje.
Predsjedatelj može pozvati predstavnike nacionalnih odbora-pridruženih članova da učestvuju u
raspravi o njihovim prijedlozima.
Djelatni odbor sastaje se redovno najmanje tri puta godišnje, jednom vezano uz sastanak Vijeća, ali
sastanci mogu također biti sazvani na zahtjev predsjedatelja ili četiriju članova.
Djelatni odbor izvještava Kolegij vijeća o svim svojim odlukama.
Središnji ured čuva potpune zapisnike sa sastanaka Djelatnog odbora, a potvrđeni zapisnici
dostavljaju se svim nacionalnim odborima.
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ODBOR ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI (Članak 12.)
Vijeće prenosi na Odbor za ocjenjivanje sukladnosti sveukupno upravljanje djelatnostima Povjerenstva
u ocjenjivanju sukladnosti.
Odbor za ocjenjivanje sukladnosti mora poduzeti svaku radnju koju smatra potrebnom za promicanje i
olakšanje djelovanja Povjerenstva u djelatnostima ocjenjivanja sukladnosti. (vidi Dodatak 2
Poslovniku)
Odbor za ocjenjivanje sukladnosti sastoji se od:
•
•
•
•
•

predsjedatelja (bez prava glasa)
dvanaest članova (i njihovih zamjenika) izabranih sukladno odredbama točki 5. Poslovnika
jednog predstavnika (bez prava glasa) za svaku shemu Povjerenstva za ocjenjivanje sukladnosti
rizničara (po službenoj dužnosti, bez prava glasa)
glavnog tajnika (po službenoj dužnosti, bez prava glasa).

Predsjedatelja bira Vijeće na dužnost u trajanju od tri godine, sukladno odredbama točke 5.
Poslovnika. On se može kandidirati za neposredan ponovni izbor u sljedećem mandatu.
Za vrijeme trajanja njegovog mandata, predsjedatelj Odbora za ocjenjivanje sukladnosti će, po
službenoj dužnosti, biti potpredsjednik Povjerenstva.
Predsjedatelj ne nastupa u ime niti jedne druge kategorije članova Odbora za ocjenjivanje sukladnosti.
Predsjedatelj, po službenoj dužnosti, može biti nazočan svim sastancima odbora, ali bez prava glasa.
Samo dvanaest izabranih članova Odbora za ocjenjivanje sukladnosti, koje mogu zastupati njihovi
zamjenici, imaju pravo glasovati.
Svaki nacionalni odbor zemlje članice, koji je podnio prijedlog Odboru za ocjenjivanje sukladnosti,
predsjedatelj mora pozvati da pošalje predstavnika koji će sudjelovati u raspravi o tom prijedlogu.
Odbor za ocjenjivanje sukladnosti sastaje se najmanje jednom godišnje, ali sastanak u međuvremenu
može biti sazvan na zahtjev predsjedatelja ili četiri izabrana člana.
Odbor za ocjenjivanje sukladnosti mora izvjestiti Kolegij vijeća o svim svojim odlukama.
Središnji ured čuva potpune zapisnike sa sastanaka Odbora za ocjenjivanje sukladnosti, a ovjereni
zapisnici šalju se svim nacionalnim odborima-članovima.
PREDSJEDNIK (Članak 13.)
Predsjednik se bira na pojedinačni mandat od tri godine.
Po isteku predsjednikova mandata, izabrani predsjednik (vidi članak 14.) postaje predsjednik.
Po isteku svog mandata predsjednik, koji tada postaje predsjednik u odlasku, zadržava svoje dužnosti
u upravi u samo jednom razdoblju od dvije godine.
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Dužnosti predsjednika su:
a)
b)
c)
d)
e)

da zastupa Povjerenstvo
da predsjeda Vijećem, Kolegijem vijeća i Izvršnim odborom
da daje odlučujući glas u Vijeću (ako je to potrebno)
da odlučuje o pitanjima koja mu je povjerilo Vijeće
da poduzima potrebne mjere između sastanaka Vijeća.

Predsjednik smije prenijeti dio svojih dužnosti drugim članovima uprave.
Predsjednik smije učestvovati na svim sastancima ali bez prava glasa, osim u slučaju navedenom
gore pod stavkom c).
U slučaju spriječenosti predsjednika, zamjenik predsjednika postaje vršitelj dužnosti predsjednika.
IZABRANI PREDSJEDNIK (Članak 14.)
Izabrani predsjednik Povjerenstva bira se glasovanjem u skladu s odredbama članka 24.-postupak 2.
Njegov se izbor odvija tijekom druge godine predsjednikova mandata. Po isteku jedne godine njegova
mandata izabrani predsjednik postaje predsjednik.
POTPREDSJEDNICI (Članak 15.)
O broju potpredsjednika odlučuje Vijeće. Taj broj ne smije biti veći od tri.
Predsjedatelj Djelatnog odbora i predsjedatelj Odbora za ocjenjivanje sukladnosti su, po službenoj
dužnosti, potpredsjednici Povjerenstva za vrijeme trajanja njihovih mandata.
Vijeće smije odlučiti o izboru trećeg potpredsjednika za osobite i točno određene zadatke.
Potpredsjednici Povjerenstva su, po službenoj dužnosti, članovi Vijeća, Kolegija vijeća i Izvršnog
odbora.
Mandat potpredsjednika je tri godine. Može ih se ponovno birati na samo još jedan sljedeći mandat.
Ako, iz bilo kojeg razloga, neki potpredsjednik nije u mogućnosti završiti svoj mandat, novi
potpredsjednik bira se bez odgode na preostali dio mandata a može biti ponovno izabran na sljedeći
mandat od tri godine.
RIZNIČAR (Članak 16.)
Rizničar Povjerenstva bira se glasovanjem u skladu s odredbama točke 10. Poslovnika.
Mandat rizničara traje tri godine. Može ga se ponovno birati na još jedan daljnji mandat.
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Dužnosti rizničara su:
a)
b)
c)
d)

da vodi Povjerenstvo u svim financijskim pitanjima
da podnosi Vijeću na potvrđivanje proračun utemeljen na pokazateljima dobivenim od
Glavnog tajnika
da iznosi Vijeću svoja zapažanja o neovisno ocijenjenom godišnjem financijskom izvješću
da izvjećuje Kolegij vijeća o svim drugim financijskim pitanjima.

Rizničar ostaje u službi sve dok se ne imenuje njegov nasljednik.
U slučaju rizničarove spriječenosti ili ostavke, predsjednik odmah imenuje drugog člana uprave da
obavlja službu rizničara do izbora njegova nasljednika.
GLAVNI TAJNIK (Članak 17.)
Glavni tajnik je glavni izvršni službenik Povjerenstva. Imenuje ga Vijeće i ostaje u službi do drugačije
odluke Vijeća. Kao izvršni službenik on provodi upute Vijeća i Kolegija vijeća pod nadzorom Izvršnog
odbora, čiji je on član. On upravlja Središnjim uredom.
Glavi tajnik smije biti nazočan na svim sastancima, ali bez prava glasa.
SREDIŠNJI URED (Članak 18.)
Središnji ured smješten je u sjedištu Povjerenstva (članak 3.).
On obuhvaća osoblje potrebno Povjerenstvu i radi pod vodstvom Glavnog tajnika.
TEHNIČKI ODBORI I PODODBORI (Članak 19.)
Poslove Povjerenstva vezane uz norme obavljaju tehnički odbori i pododbori svaki, obrađujući
određeni predmet.
Tehničke odbore osniva ili raspušta Djelatni odbor. Oni mogu prenijeti dio svoga područja rada na
pododbore, u skladu s ISO/IEC smjernicama objavljenim s ovlaštenjem Djelatnog odbora.
Djelatni odbor osniva novi tehnički odbor ako su ispunjeni ovi uvjeti:
a)
b)
c)
d)
e)

predložen je u skladu s ISO/IEC smjernicama
Središnji ured posavjetovao se o tome sa svim nacionalnim odborima-članovima
dvotrećinska većina nacionalnih odbora-članova, koji su glasovali, odobrava prijedlog
najmanje pet nacionalnih odbora-članova izrazilo je svoju namjeru da djelatno sudjeluje u njegovu
radu
njegovo područje rada jasno je određeno.

Nacionalni odbori-članovi imaju pravo sudjelovati u svim djelatnostima tehničkih odbora i pododbora.
Nacionalni odbori koji su pridruženi članovi imaju pravo prisustvovati svim sastancima tehničkih odbora
i pododbora, ali nemaju ni jednu od privilegija P- ili O- članova, kako je to utvrđeno u ISO/IEC
smjernicama objavljenim s ovlaštenjem Djelatnog odbora. Posebno, oni nemaju pravo glasa.
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Pridruženi članovi koji žele podnijeti prijedloge tehničkim odborima ili pododborima moraju ih dostaviti
tajniku najkasnije dva mjeseca prije sastanka. Za vrijeme sastanka, tajnik će takve prijedloge staviti na
razmatranje.
Predsjedatelj smije pozvati predstavnike nacionalnih odbora koji su pridruženi članovi da učestvuju u
raspravi o njihovim prijedlozima.
Područje rada nekoga tehničkog odbora smije biti promijenjeno ili prošireno samo s odobrenjem
Djelatnog odbora.
Svaki tehnički odbor ima predsjedavajućeg i tajništvo, koje imenuje Djelatni odbor iz redova
predstavnika nacionalnih odbora-članova.
FINANCIJSKA PITANJA (Članak 20.)
Prihodi Povjerenstva dolaze od godišnjih članarina koje nacionalni odbori uplaćuju Središnjem uredu,
od prodaje publikacija i iz svih drugih izvora koje odobri Vijeće.
Te članarine nisu nužno iste za sve nacionalne odbore; određene su u skladu s odredbama točke 11.
Poslovnika.
Vijeće svake godine određuje proračun, uključujući godišnje članarine nacionalnih odbora za iduću
godinu. Taj proračun dostavlja se svim nacionalnim odborima prije 1. studenog.
Proračunska godina Povjerenstva je od 1. siječnja do 31. prosinca.
Svake godine, prije 1. travnja, Glavni tajnik šalje svim nacionalnim odborima financijsko izvješće
Povjerenstva za prošlu godinu, koje je propisno provjerio stručni revizor i koje su potpisali predsjednik i
rizničar.
Dugovi i obveze Povjerenstva zajamčeni su samo i isključivo imovinom Povjerenstva. Financijska
odgovornost pojedinih nacionalnih odbora što se tiče tih dugova i obveza ne prelazi njihove obveze za
godišnju članarinu.
JEZICI (Članak 21.)
Jezici Povjerenstva su engleski, francuski i ruski.
PUBLIKACIJE I DOKUMENTI POVJERENSTVA (Članak 22.)
Povjerenstvo može izdati bilo koju publikaciju ili bilo koji dokument koji Vijeće smatra korisnim za
postizanje cilja Povjerenstva.
Za poslove normizacije, publikacije i/ili dokumenti izdaju se u skladu s ISO/IEC smjernicama
objavljenim s ovlaštenjem Djelatnog odbora.
Nacionalni odbori-članovi i nacionalni odbori-pridruženi članovi primaju besplatno kopije dokumenata i
publikacija te ostalog tiskanog materijala Povjerenstva u skladu s pravilima koje je donio Kolegij vijeća.

9

IEC STATUT I POSLOVNIK
POSLOVNIK (Članak 23.)
Poslovnik, koji se održava u skladu sa Statutom, mijenja se ili dopunjuje u skladu s člankom 24.postupak 1.
POSTUPCI ODOBRAVANJA ZA VIJEĆE (Članak 24.)
Vijeće smije upotrijebiti dva različita postupka za donošenje odluka.
Postupak 1 primjenjuje se na primanje novih članova (članak 5.), na izmjene ili dopune Statuta (članak
26.) te izmjene ili dopune Poslovnika (članak 23.).
Prema postupku 1:
Prijedlog koji se stavlja na glasovanje razašilje Središnji ured svim nacionalnim odborima. Od
nacionalnih odbora-članova traži se da odgovore Središnjem uredu u roku od dva mjeseca od
datuma odašiljanja obavijesti Središnjeg ureda kojom se prijedlog stavlja na glasovanje; nacionalni
odbori trebaju navesti jesu li ili nisu za prijedlog koji im je podastrt.
Prijedlog se prihvaća ako jedna petina ili više nacionalnih odbora-članova ne glasuje negativno.
Postupak 2 primjenjuje se na sve odluke Vijeća osim onih obuhvaćenih člankom 27.-postupak 1 i., koji
se odnosi na raspuštanje.
Prema postupku 2:
- na sastanku Vijeća prijedlog se prihvaća jednostavnom većinom glasova onih naconalnih odboračlanova koji su nazočni i koji glasuju
-

dopisno, s razdobljem za glasovanje od dva mjeseca, prijedlog se prihvaća jednostavnom
većinom glasova nacionalnih odbora-članova koje je primio Središnji ured.
ZAKONSKE ODREDBE (Članak 25.)

Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Statutom i Poslovnikom uređuju se zakonom zemlje u kojoj se
nalazi sjedište Povjerenstva.
IZMJENE ILI DOPUNE STATUTA (Članak 26.)
Predložene izmjene ili dopune ovog statuta moraju biti pismeno priopćene Središnjem uredu, koji
kopije tih predloženih izmjena ili dopuna upućuje svim nacionalnim odborima barem dva mjeseca prije
sastanka Vijeća na kojoj će se te predložene izmjene ili dopune razmatrati. Prijedlozi koje odobri
Vijeće, u izvornom obliku ili s promjenama na sastanku, šalju se nacionalnim odborima članovima na
odobravanje prema članku 24.-postupak 1.
Središnji ured mora izvjestiti sve nacionalne odbore o rezultatima glasovanja i objaviti izmijenjeno
izdanje Statuta bez odlaganja.
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RASPUŠTANJE POVJERENSTVA (Članak 27.)
Prijedlog za raspuštanje Povjerenstva mora poduprijeti najmanje jedna četvrtina ukupnoga broja
nacionalnih odbora-članova prije nego što se odluka stavi na glasovanje. Odluka se donosi dopisnim
glasovanjem, s odgovorom u roku od tri mjeseca od dana odašiljanja prijedloga. Najmanje četiri petine
ukupnoga broja nacionalnih odbora-članova mora poduprijeti prijedlog da bi on bio prihvaćen.
U slučaju raspuštanja Povjerenstva, Vijeće određuje način raspolaganja imovinom Povjerenstva.
*****
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POSLOVNIK
ČLANSTVO I PRIDRUŽENO ČLANSTVO (Točka 1.)
Svaki nacionalni odbor utemeljen u skladu s člankom 5. Statuta, koji želi postati članom Povjerenstva,
mora uputiti pismenu molbu Središnjem uredu, koji tu molbu stavlja na glasovanje nacionalnim
odborima-članovima u skladu s člankom 24. Statuta-postupak 1.
Nacionalni odbor smije imati status člana ili pridruženog člana. (vidi članak 5. Statuta i točku 11.
Poslovnika)
Svaki nacionalni odbor prihvaća plaćanje godišnje članarine tijekom najmanje dvije godine i obvezuje
se ako se želi povući iz članstva Povjerenstva o tome obavijestiti Povjerenstvo barem jednu godinu
unaprijed, a otkaz stupa na snagu 1. siječnja iduće godine.
Članstvo ili pridruženo članstvo bilo kojeg nacionalnog odbora, koji nije u potpunosti platio članarinu za
dvije prethodne godine, bit će suspendirano sve dok taj odbor ne plati članarinu. U tom slučaju taj
odbor nema pravo na mjesto u Vijeću, ili na vlastitog predstavnika u Kolegiju vijeća, Odboru za
ocjenjivanje sukladnosti ili Djelatnom odboru, te nema pravo primati dokumente ili publikacije
Povjerenstva, a u slučaju punopravnog člana, ni glasovati.
Za nacionalni odbor koji je suspendiran tijekom pet godina smatra se da se povukao iz članstva ili
pridruženog članstva.
VIJEĆE (Točka 2.)
Datume i mjesta svojih sastanaka Vijeće određuje na sastancima ili dopisno.
Obavijesti o sastancima Središnji ured mora razaslati svim nacionalnim odborima najkasnije četiri
mjeseca prije sastanka. Predsjednik smije, na pismeni zahtjev nacionalnog odbora-člana, najkasnije
dva mjeseca prije sastanka ili na svoju osobnu inicijativu, pozvati promatrače.
Prijedlog dnevnog reda i dokumenata o kojima valja odlučiti na sastanku razaslat će se najkasnije dva
mjeseca prije sastanka. Ostali dokumenti i primjedbe razaslat će se najkasnije šest tjedana prije
sastanka.
Dokumenti koji nisu razaslani u skladu s gore navedenim ili bilo koji drugi dodatni materijal izvan
dnevnog reda smije se razmatrati na Vijeću samo ako niti jedan prisutan član nije tome protivan.
Kvorum čini nazočnost polovine članova Vijeća. Ne dopušta se glasovanje putem opunomoćenog
zastupnika. Suzdržanost se ne smatra glasovanjem.
Člana Vijeća mogu pratiti najviše tri stručnjaka.
Na sastancima se odluke usvajaju jednostavnom većinom članova prisutnih glasovanju (članak 26.postupak 2). Predsjednik u načelu ne sudjeluje u glasovanju, ali ako su glasovi jednako podijeljeni,
predsjednik će odmah dati odlučujući glas.
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Krajnji rok do kojeg Središnji ured prima glasove sukladno Statutu naveden je na glasačkom listiću koji
Središnji ured šalje nacionalnim odborima-članovima s pomoću sredstava koja osiguravaju da će ih
oni primiti u roku od tjedan dana.
Središnji ured dostavit će neovjerene zapisnike sa sastanaka svim nacionalnim odborima zemalja
članica najkasnije tri mjeseca poslije sastanka. Sve pismene primjedbe na neovjerene zapisnike morat
će se dostaviti najkasnije dva mjeseca po njihovu odašiljanju. Ako ne bude primjedbi, smatrat će se da
je zapisnik ovjeren. Predsjednik i Središnji ured razmotrit će sve dostavljene primjedbe.
Odluke Vijeća priopćuju se svim nacionalnim odborima.
KOLEGIJ VIJEĆA (Točka 3.)
Dužnosnici Povjerenstva članovi su Kolegija vijeća u redovnom trajanju njihova mandata, sukladno
članku 9. Statuta.
Ostale članove Kolegija vijeća bira Vijeće na rok od tri godine. Oni se neposredno nakon toga mogu
kandidirati za još jedan naredni mandat.
Šest mjeseci prije sastanka Vijeća, koji prethodi prestanku mandata pojedinih članova Kolegija vijeća,
Središnji ured uputit će poziv svim nacionalnim odborima-članovima da, u roku od dva mjeseca,
nominiraju one članove nacionalnih odbora-članova koje žele predložiti za kandidate.
Središnji ured pitat će svaki nominirani nacionalni odbor želi li se kandidirati na izborima i, u slučaju da
želi, ime i stručnu spremu osobe koju bi nominirao za člana Kolegija vijeća. U pravilu, kandidata će
nominirati svaki nacionalni odbor iz financijske grupe A.
Popis kandidata nacionalnih odbora s imenima i stručnom spremom nominiranih, Središnji ured
dostavit će svim nacionalnim odborima, ne navodeći imena predlagača, zajedno sa svim drugim
relevantnim podacima.
Glasovat će se tajno na sljedećem sastanku Vijeća.
Zamjenu bilo kojeg izabranog člana mora odobriti Vijeće. Smatrat će se da je takvo odobrenje dano
ako nije bilo primjedbe na stručnu spremu osobe koja je predložena kao zamjena.
Novo izabrani članovi stupit će na dužnost 1. siječnja prve godine po izboru.
Na sastancima, odluke Kolegija vijeća mora prihvatiti većina od najmanje dvije trećine (2/3) prisutnih
članova s pravom glasa. Kvorum čini osam prisutnih članova s pravom glasa.
Odluke donesene dopisno također će se prihvatiti dvotrećinskom (2/3) većinom članova s pravom
glasa, osim ako glasuje manje od osam članova, u kojem slučaju će se donošenje odluke odgoditi za
sljedeći sastanak.
Dopušteno je glasovanje putem opunomoćenog zastupnika. Suzdržanost se ne smatra glasovanjem.
Rutinske odluke donose se dopisivanjem (poželjno elektronskim putem).
Obavijesti o sastancima, dnevnim redovima i dokumentima dostavljat će se također elektronskim
putem najmanje četiri tjedna prije sastanaka.

13

IEC STATUT I POSLOVNIK
DJELATNI ODBOR (Točka 4.)
Sljedeća pravila primjenjivat će se na članstvo u Djelatnom odboru:
a)

Vijeće imenuje šest članova (i njihovih zamjenika) nakon nominacije onih šest nacionalnih odbora
zemalja članica koje plaćaju najviše postotke članarina u kombinaciji s najvećim brojem tajništava
TO/PO koje vode. (vidi Dodatak 1 Poslovniku za točnu formulu)

b)

Vijeće bira devet članova (i njihovih zamjenika) nakon što su ih nominirali svi nacionalni odboričlanovi uzimajući u obzir njihovu osobnu stručnu spremu, uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu,
te broj tajništava TO/PO koje vodi dotični nacionalni odbor.

Članovima kao pod a) gore (i njihovim zamjenicima) automatski će se potvrditi reizbor nakon prve tri
godine uz provjeru da nacionalni odbor čiji su oni članovi još uvijek udovoljava kriterijima spomenutim
gore pod a).
Takvi članovi (i njihovi zamjenici) ne mogu obavljati više od dva uzastopna mandata bilo u jednom ili u
drugom svojstvu. Budu li nacionalni odbori čiji su oni članovi još uvijek udovoljavali relevantnim
kriterijima nakon isteka njihovog drugog mandata, ti nacionalni odbori nominirat će nove članove (i
njihove zamjenika) koje Vijeće treba potvrditi.
Članovi kao pod b) gore (i njihovi zamjenici) biraju se na tri godine, s time da se svake godine bira
jedna trećina (1/3). Oni imaju pravo da budu birani još jedan uzastopni mandat.
Mandat članova stupa na snagu 1. siječnja prve godine po njihovom imenovanju ili izboru.
Nacionalni odbor-član smije, za vrijeme trajanja njegovog mandata, zamijeniti samo onog člana (ili
zamjenika) kojeg je sam imenovao, i uz dopuštenje Kolegija vijeća.
Šest mjeseci prije izbora članova Djelatnog odbora, Središnji ured će pozvati sve nacionalne odborečlanove da, u roku od dva mjeseca, nominiraju one kandidate, koje žele predložiti na izborima.
Središnji ured pitati će svaki nacionalni odbor zemlje članice koji je nominirao kandidata, želi li biti
predstavljeno na Djelatnom odboru, te u slučaju potvrdnog odgovora Središnji ured tražit će stručne
spreme nominiranih, te imena i stručne spreme njihovih zamjenika.
Imena i stručne spreme imenovanih i njihovih zamjenika koji su prihvatili kandidaturu na izborima,
Središnji ured dostavit će svim nacionalnim odborima zemalja članica zajedno sa svim drugim
relevantnim informacijama, ne navodeći imena predlagača.
Glasovanje će biti tajno, na sastanku Vijeća koji prethodi isteku mandata članova Djelatnog odbora koji
se povlače s dužnosti.
Nacionalni odbori pridruženi članovi ne mogu nominirati člana Djelatnog odbora.
Samo članovi Djelatnog odbora ili njihovi opunomoćeni zamjenici (i jedan stručnjak koji može biti
zamjenik) mogu biti ovlašteni za prisustvovanje sastancima.
Ako, zbog bilo kojeg razloga, niti član niti njegov zamjenik ne mogu prisustvovati određenom sastanku,
zamjenu će odrediti nacionalni odbor kojega se to tiče, nakon što su se s tim složili članovi Djelatnog
odbora.
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Sastancima Djelatnog odbora koji su vezani uz sastanke Vijeća smiju, kao promatrači, prisustvovati
dvije unaprijed obaviještene osobe iz svakog nacionalnog odbora koji nema svog predstavnika u
Djelatnom odboru.
Središnji ured uputit će pozive svim nacionalnim odborima članovima da u roku od dva mjeseca
podnesu nominacije i to najmanje šest mjeseci prije sastanka Vijeća koji će prethoditi isteku mandata
predsjedatelja. Imena i stručne spreme nominiranih osoba Središnji ured dostavit će svim nacionalnim
odborima, ne navodeći imena predlagatelja.
Glasovat će se tajno, na prvom sljedećem sastanku Vijeća, ako je nominirano više kandidata. Mandat
predsjedatelja počinje 1. siječnja prve godine po njegovom izboru.
Na sastancima Djelatnog odbora odluke se donose dvotrećinskom (2/3) većinom članova s pravom
glasa. Kvorum čini osam prisutnih članova Djelatnog odbora s pravom glasa.
Odluke donesene dopisnim glasovanjem usvojit će se također dvotrećinskom (2/3) većinom članova
koji glasuju, osim ako ih glasuje manje od osam, u kojem se slučaju odluka odlaže do sljedećeg
sastanka.
Nije dopušteno glasovanje putem predstavnika. Suzdržanost se ne smatra glasovanjem.
Središnji ured odaslat će obavijest o sastanku svim nacionalnim odborima-članovima najkasnije četiri
mjeseca prije sastanka. Predsjedatelj Djelatnog odbora može pozvati promatrače na pismeni zahtjev
nacionalnog odbora-člana najkasnije dva mjeseca prije sastanka ili prema vlastitom nahođenju.
Nacrt dnevnog reda i dokumenti o kojima će se odlučivati na sastanku dostavit će se najkasnije dva
mjeseca prije sastanka. Drugi dokumenti i primjedbe dostavit će se najkasnije šest tjedana prije
sastanka.
Dokumenti koji nisu dostavljeni sukladno s gore navedenim ili drugi dodatni predmet koji nije na
dnevnom redu može doći na razmatranje Djelatnom odboru samo ako nijedan prisutan član nema
ništa protiv.
Središnji ured dostavit će neovjerene zapisnike sa sastanaka svim nacionalnim odborima najkasnije tri
mjeseca nakon sastanka. Sve pismene primjedbe na neovjerene zapisnike dostavit će se najkasnije
dva mjeseca po njihovom odašiljanju. Ako u tom roku ne bude primjedbi, smatrat će se da su zapisnici
ovjereni. Predsjedatelj Djelatnog odbora i Središnji ured razmotrit će sve primljene primjedbe.
One odluke za koje se smatra da bi mogle imati bitan utjecaj na financije Povjerenstva, dostavit će se
na potvrdu Kolegiju vijeća.
ODBOR ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI (Točka 5.)
Dvanaest članova Odbora za ocjenjivanje sukladnosti (i njihove zamjenike) bira Vijeće nakon što su ih
imenovali svi nacionalni odbori-članovi, vodeći računa o njihovoj stručnoj spremi, ravnomjernoj
zemljopisnoj raspodjeli i sudjelovanju njihovih nacionalnih odbora u djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti.
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Imenovati treba one osobe koje imaju veliko iskustvo u ocjenjivanju sukladnosti te koje su sposobne
prikazati stanovišta zajednice o ocjenjivanju sukladnosti, uključujući i kupce.
Dvanaest članova bira se na mandat od šest godina, od kojih se jedna trećina (1/3) članova bira na
kraju svakog dvogodišnjeg razdoblja. Oni se mogu ponovo birati za sljedeći uzastopni mandat.
Mandat članova (i njihovih zamjenika) počinje 1. siječnja prve godine po izboru njihovog nacionalnog
odbora.
Nacionalni odbori zemalja koje su pridružene članice ne mogu nominirati predstavnike u Odbor za
ocjenjivanje sukladnosti.
Šest mjeseci prije izbora članova Odbora za ocjenjivanje sukladnosti, Središnji ured poziva nacionalne
odbore svih zemalja članica da, u roku od dva mjeseca, predlože onih dvanaest nacionalnih odboračlanova čije kandidate žele nominirati za izbore.
Središnji ured pitat će svaki predloženi nacionalni odbor zemlje članice želi li se kandidirati za
predstavnika u Odboru za ocjenjivanje sukladnosti, te ako želi, da predloži ime i stručnu spremu osobe
(i zamjenika) koju želi nominirati.
Popis nacionalnih odbora-članova koji su prihvatili da predlože kandidate (i zamjenike), zajedno s
njihovim imenima i opisima stručne spreme, Središnji ured dostavit će svim nacionalnim odborima
zemalja članica, ne navodeći imena predlagača.
Glasovat će se tajno, na sastanku Vijeća, koji će se održati prije prestanka mandata nacionalnim
odborima-članovima koji se povlače s dužnosti.
Nacionalni odbor-član smije zamijeniti samo onog člana (ili zamjenika) kojeg je sam imenovao, uz
odobrenje Kolegija vijeća.
Najmanje šest mjeseci prije sastanka Vijeća koji prethodi isteku mandata predsjedatelja, Središnji ured
pozvat će sve nacionalne odbore-članove da, u roku od dva mjeseca, podnesu nominacije. Središnji
ured dostavit će imena i stručnu spremu kandidata Odboru za ocjenjivanje sukladnosti, ne navodeći
imena predlagatelja.
Bude li nominirano više kandidata, Odbor za ocjenjivanje sukladnosti izabrat će svog predsjedatelja
tajnim glasovanjem na svojem sljedećem sastanku. Vijeće će potvrditi imenovanje predsjedatelja.
Predsjedatelj stupa na dužnost 1. siječnja prve godine nakon sastanka Vijeća na kojoj je potvrđeno
njegovo imenovanje.
Obavijest o sastancima dostavit će Središnji ured barem četiri mjeseca prije sastanka.
Na pismeni zahtjev nacionalnog odbora-člana najmanje dva mjeseca prije sastanka ili po svom
vlastitom nahođenju, predsjedatelj smije pozvati promatrače.
Nacrt dnevnog reda i dokumenti o kojima će se donositi odluka na sastanku dostavit će se najmanje
dva mjeseca prije sastanka. Drugi dokumenti i primjedbe dostavit će se najmanje šest tjedana prije
sastanka.
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Dokumente koji nisu dostavljeni sukladno gore navedenom, Odbor za ocjenjivanje sukladnosti smije
razmatrati samo ako niti jedan prisutan član nema ništa protiv.
Na sastancima se odluke Odbora za ocjenjivanje sukladnosti donose najmanje dvotrećinskom (2/3)
većinom pojedinih članova s pravom glasa. Kvorum čini prisutna polovina svih članova s pravom
glasa.
Odluke koje se donose dopisnim putem također moraju biti prihvaćene dvotrećinskom (2/3) većinom
onih koji glasuju, osim ako glasuje manje od polovine članova, u kom se slučaju odluka odgađa do
idućeg sastanka.
Glasovanje putem opunomoćenog zastupnika nije dopušteno. Suzdržavanje se ne smatra
glasovanjem.
Odluke za koje se smatra da imaju bitan utjecaj na financije Povjerenstva, podastiru se Kolegiju vijeća
na potvrđivanje.
Neovjerene zapisnike sa sastanaka Središnji ured dostavit će svim članovima Odbora za ocjenjivanje
sukladnosti najkasnije tri mjeseca nakon sastanka. Sve pismene primjedbe na nepotvrđene zapisnike
podastrijet će se najkasnije dva mjeseca po primitku zapisnika. U slučaju da u tom roku ne bude
primjedbi, smatrat će se da su zapisnici ovjereni. Sve zaprimljene primjedbe razmotrit će predsjedatelj
Odbora za ocjenjivanje sukladnosti i Središnji ured. Ovjereni zapisnici dostavit će se svim nacionalnim
odborima.
TEHNIČKI ODBORI I PODODBORI (Točka 6.)
Osnovna zadaća tehničkih odbora i pododbora je razvoj i sustavno preispitivanje međunarodnih normi.
Tehnički odbori i pododbori provode svoj rad u skladu s ISO/IEC smjernicama objavljenim s
ovlaštenjem Djelatnog odbora.
Nacionalni odbor koji prihvaća tajništvo nekog tehničkog odbora ili pododbora odgovoran je osigurati
djelotvornost njegova rada i poduzeti sve korake kako bi se taj rad okončao brzo i na zadovoljavajući
način.
IZABRANI PREDSJEDNIK (Točka 7.)
Šest mjeseci prije sastanka Vijeća druge godine predsjednikova mandata, Središnji ured poziva
nacionalne odbore da, u roku od dva mjeseca, predlože kandidate za izbor izabranoga predsjednika.
Nakon prihvaćanja nominacije od strane kandidata, Središnji ured mora dostaviti njihova imena i
stručnu spremu svim nacionalnim odborima, bez navođenja imena predlagatelja.
Ako je predloženo više od jednog kandidata, na sljedećem sastanku Vijeća glasuje se tajno.
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PREDSJEDNIK (Točka 8.)
U slučaju smrti, spriječenosti ili ostavke predsjednika tijekom prvih dviju godina njegova mandata
Središnji ured odmah poziva nacionalne odbore - članove da, u roku od tri mjeseca, predlože svoje
kandidate za izbor njegova nasljednika.
Nakon prihvaćanja nominacije od strane kandidata, Središnji ured mora dostaviti njihova imena i
stručnu spremu svim nacionalnim odborima, bez navođenja imena predlagatelja, radi glasovanja u
skladu s člankom 24. Statuta-postupak 2. Do tog izbora, predsjednik u odlasku obavlja dužnost
predsjednika.
Ako se smrt, spriječenost ili ostavka predsjednika dogodi tijekom treće godine njegova mandata,
izabrani predsjednik odmah preuzima dužnost predsjednika.
POTPREDSJEDNICI (Točka 9.)
Po potrebi, uz funkciju predsjedatelja Djelatnog odbora ili predsjedatelja Odbora za ocjenjivanje
sukladnosti, odnosno trećeg potpredsjednika, ukoliko je takav uopće izabran, potpredsjednici djeluju u
ime predsjednika ili preuzimaju bilo koju drugu funkciju o kojoj su se dogovorili članovi uprave.
RIZNIČAR (Točka 10.)
Šest mjeseci prije sastanka Vijeća koji prethodi isteku mandata rizničara Središnji ured poziva sve
nacionalne odbore - članove da podnesu prijedloge za kandidate u roku od dva mjeseca.
Nakon prihvaćanja nominacije od strane kandidata, Središnji ured mora dostaviti njihova imena i
stručnu spremu svim nacionalnim odborima, bez navođenja imena predlagatelja.
Ako je predloženo više od jednog kandidata, na sastanku Vijeća glasuje se tajno.
FINANCIJE (Točka 11.)
Zemlja koja podnosi molbu za prijem u Povjerenstvo može se kandidirati za punopravnog ili
pridruženog člana ovisno o svojoj ekonomskoj situaciji.
Ona postaje članom (punopravnim članom) ako je postotak njezinih članarina, izračunat u skladu s
postupkom koji je odobrilo Vijeće (t.j. na osnovu bruto nacionalnog proizvoda i godišnje potrošnje
električne energije, per capita) jednak ili viši od minimalnog postotka koji je Vijeće odredilo kao uvjet za
kandidaturu za punopravno članstvo.
Zemlja postaje pridruženim članom ako je:
a) postotak njezinih članarina, izračunat u skladu s postupkom koje je odobrilo Vijeće, manji od
najnižeg postotka članarina koje plaća nacionalni odbor-član, i
b)

taj izračunati postotak članarina barem jednak polovini najnižeg postotka koji plaća nacionalni
odbor-član.
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Nacionalni odbor koji je primljen za pridruženog člana plaćat će godišnje članarine koje odgovaraju
polovini izračunatog postotka njegovih članarina.
Ako je izračun članarina zemlje kandidata manji od polovine minimalnog postotka koji plaća nacionalni
odbor-član, toj će se zemlji predložiti da postane pred-pridruženi član. Međutim, pristane li ta zemlja na
plaćanje četvrtine određenog minimalnog postotka, dobiva pravo na izbor u pridruženo članstvo.
Ako, nakon nekog vremena, novi izračun postotka članarina koje plaća pridruženi član pokaže da je taj
iznos jednak minimalnom postotku kojeg plaća nacionalni odbor-član, taj pridruženi član će automatski
dobiti status (punopravnog) člana, bez izglasavanja na Vijeću.
Pridruženi član koji ispunjava gore navedeni uvjet, a koji odbije svoje unapređenje u punopravno
članstvo, gubi status člana Povjerenstva na bilo kojoj razini. S druge strane, pridruženi član može
podnijeti molbu za (punopravno) članstvo u bilo koje doba.
Članarine nacionalnih odbora, u pravilu, se uplaćuju u cijelosti Središnjem odboru svake godine
tijekom prvih šest mjeseci. Međutim, ako oni to žele, nacionalni odbori smiju plaćanje svojih članarina
obaviti u dva jednaka obroka tijekom prvoga i trećega tromjesečja.
Nacionalni odbori koji kasne s plaćanjem članarina, prema odluci Vijeća, plaćaju kamate na
nepodmireni iznos.
Povjerenstvo plaća troškove prijevoza i prehrane povezane s njihovim funkcijama samo predsjedniku,
zamjeniku predsjednika i rizničaru.
Čekove ili naloge za plaćanje troškova Povjerenstva moraju potpisati dvije od ovih osoba: predsjednik,
rizničar, glavni tajnik i jedan član Središnjeg ureda kojeg za to ovlasti Izvršni odbor.
Nacionalni odbori-članovi dijele se u tri platne grupe, kako sllijedi:
grupa A:

nacionalni odbori čije su pojedinačne članarine jednake ili više od 7% od
ukupnih članarina

grupa B:

nacionalni odbori čije su pojedinačne članarine između 1% i 6,99% od ukupnih
članarina

grupa C:

nacionalni odbori čije su pojedinačne članarine manje od 1% od ukupnih
članarina.

Nacionalni odbori-pridruženi članovi nisu uvršteni u gore navedene grupe.
JEZICI (Točka 12.)
Tri službena jezika Povjerenstva, engleski, francuski i ruski, smiju upotrebljavati zastupnici na
sastancima. Središnji ured mora osigurati da prilozi na sastancima Vijeća dani na jednom od službenih
jezika budu prevedeni na druga dva jezika, ako je to potrebno.
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Engleski je službeni radni jezik na sastancima Kolegija vijeća, Djelatnog odbora i Odbora za
ocjenjivanje sukladnosti, ali svi dokumenti koji se razašilju Vijeću, uključujući i one koje su na svojim
sastancima donijela gore navedena tijela, bit će na engleskom i francuskom jeziku a razaslat će se
svim nacionalnim odborima.
Primjedbe na sastancima drugih tijela Povjerenstva bit će na engleskom ili francuskom. Drugi jezici
smiju se upotrebljavati u raspravama na sastancima ako nacionalni odbor kojem govornik pripada
osigura prijevod na engleski ili francuski, ako se to traži.
Međunarodne norme Povjerenstvo objavljuje na engleskom, francuskom i ruskom jeziku.
Rusko izdanje za Središnji ured priprema i tiska ruski nacionalni odbor, koji Središnjem uredu
besplatno dostavlja dogovoreni broj primjeraka.
Prijevode normi Povjerenstva na druge jezike osim spomenutih smiju pripremati nacionalni odbori
zemalja u kojima se ti drugi jezici službeno upotrebljavaju. U takvim slučajevima, nacionalni odbori koji
preuzimaju na sebe prevođenje moraju prethodno za to dobiti dopuštenje od Glavnoga tajnika i
dostaviti Središnjem uredu primjerak prijevoda s napomenom koja potvrđuje sukladnost prijevoda i
naznačuje službenu verziju ili verzije prema kojima je prijevod učinjen. Dokumenti ili publikacije koji
sadrže takve prijevode moraju imati izjavu da su ti prijevodi učinjeni s dopuštenjem Povjerenstva.
Središnji ured smije objaviti prijevode publikacija Povjerenstva na drugim jezicima osim službenih pod
uvjetom da to odobri Kolegij vijeća.
Dokumenti i prepiska koji se odnose na rad tehničkih odbora, pododbora i radnih skupina, kao i
zapisnici i konačni nacrti, pripremaju se u skladu s ISO/IEC smjernicama koje su objavljene s
ovlaštenjem Djelatnog odbora.
MEĐUNARODNE NORME POVJERENSTVA (Točka 13.)
Pri objavljivanju međunarodnim normama Povjerenstva moraju prethoditi predgovori koji sadrže
obavijesti predviđene ISO/IEC smjernicama koje su objavljene s ovlaštenjem Djelatnog odbora.
PRAVO UMNOŽAVANJA (Točka 14.)
Pravo nacionalnih odbora da objavljuju dokumente i publikacije Povjerenstva u svojim zemljama, za
opću uporabu, podliježe uvjetima koje je propisao Kolegij vijeća. Nacionalni odbori moraju nastojati
spriječiti neovlašteno umnožavanje publikacija Povjerenstva u svojim zemljama.
IZMJENE ILI DOPUNE POSLOVNIKA (Točka 15.)
Predložene izmjene ili dopune Poslovnika dostavljaju se Vijeću na isti način kao predložene izmjene ili
dopune Statuta (članak 26.).
O takvim izmjenama ili dopunama glasuje se u skladu s odredbama članka 24. Statuta-postupak 1.
*****
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DODATAK 1
Poslovniku
*****
Način određivanja onih šest članova Djelatnog odbora na koje se odnosi naziv
"automatski imenovani članovi"
*****
Kriteriji za određivanje šest nacionalnih odbora koji imaju pravo nominirati one članove Djelatnog
odbora na koje se odnosi naziv "automatski imenovani članovi" su ovi:
a)

postotak članarina koje plaćaju nacionalni odbori u odnosu na ukupni iznos IEC članarina
(postotak D)
i

b)

postotak broja tajništva koje vodi nacionalni odbor u odnosu na ukupan broj tajništava tehničkih
odbora i pododbora koji postoje u IEC-u (postotak S).

Onih šest nacionalnih odbora s najvišim zbrojenim postocima članarina (D+S) vrednovanim
ravnopravno imaju pravo nominirati "automatski imenovanog" pojedinog člana Djelatnog odbora.
U slučaju da dva nacionalna odbora imaju jednaki zbroj postotaka, prednost će se dati odboru koji vodi
najveći postotak tajništva.
Središnji ured provjerava ispunjavanje ovih kriterija krajem svake treće godine.
U slučaju zamjene nacionalnog odbora s pravom nominiranja "automatski imenovanog člana", novim
odborom, kao rezultat izmjene odnosa u visini zbroja postotaka, imenovanje novog pojedinog člana
morat će potvrditi Vijeće.
*****
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DODATAK 2
Poslovniku
UVOD
Ovaj dodatak nije dio Poslovnika. Prema tome, on može biti promijenjen jednostavnom većinom glasova u Vijeću.
U skladu sa Statutom i Poslovnikom, Vijeće određuje svoj odnos s Djelatnim odborom i Odborom za ocjenjivanje sukladnosti kako slijedi, a sporni slučajevi
ostavljeni su procjeni predsjednika Povjerenstva.
VIJEĆE
Odgovornost za sljedeće poslove izravno preuzima Vijeće: određivanje politike Povjerenstva, dugoročni strateški i financijski ciljevi, odobravanje računa,
godišnji proračun i nacionalne članarine, izbor članova uprave Povjerenstva, izbor Kolegija vijeća, Djelatnog odbora i Odbora za ocjenjivanje sukladnosti
(predsjednik IEC-a za Kolegij vijeća), izbor članova gore navedenih tijela, prihvaćanje novih članova IEC-a, izmjene Statuta i Poslovnika, rješenja na
pritužbe koje podnosi Kolegij vijeća, uključujući pritužbe Djelatnog odbora i Odbora za ocjenjivanje sukladnosti koje nije riješio Kolegij vijeća, te raspuštanje
Povjerenstva. Vijeće prenosi svoje ostale ovlasti kako slijedi:
KOLEGIJ VIJEĆA (NOVO)

DJELATNI ODBOR

Vijeće povjerava Kolegiju vijeća upravljanje svim IEC
djelatnostima, a naročito:

Vijeće povjerava Djelatnom odboru upravljanje
radom na normama, što uključuje ove zadatke:

ODBOR ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI
(NOVO)
Vijeće povjerava Odboru za ocjenjivanje sukladnosti
sveukupno upravljanje radom na ocjenjivanju
sukladnosti uključujući zadatke koji slijede. Međutim,
upravljanje operativnim zadacima je u nadležnosti
svakog pojedinog projekta.

provođenje politike Vijeća

.

vođenje, upravljanje i nadgledavanje rada na .
ustanovljenje politike ocjenjivanja sukladnosti
normama, uključujući odobravanje smjernica i drugih
Povjerenstva tako da ona na najučinkovitiji način
pravila koja iz njih proizlaze
služi sadašnjim i budućim potrebama međunarodne
trgovine

davanje preporuka Vijeću o provođenju politike

.

odobravanje i pregled naslova, područja rada i .
promicanje i održavanje odnosa s međunarodnim
izvještaja o strateškoj politici tehničkih odbora
organizacijama o pitanjima vezanim uz ocjenjivanje
sukladnosti, a naročito s ISO-om

odobravanje dnevnih redova sastanaka Vijeća i .
imenovanje tajništva i predsjedatelja tehničkih .
uspostavljanje, izmjena i ukidanje
priprema potrebne dokumentacije
odbora
ocjenjivanja sukladnosti Povjerenstva

shema

primanje i razmatranje izvještaja Djelatnog .
pružanje jamstva da su ustanovljeni prioriteti za .
praćenje djelatnosti ocjenjivanja sukladnosti i
odbora i Odbora za ocjenjivanje sukladnosti
tehnički rad na temelju preporuka sektorskog
poticanje svih potrebnih akcija
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KOLEGIJ VIJEĆA (NOVO)

DJELATNI ODBOR

ODBOR ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI
(NOVO)

odbora, savjetodavnog odbora i tehničkog odbora
osnivanje savjetodavnih tijela prema potrebama

.

nadgledanje rokova i poduzimanje potrebnih .
ispitivanje stalne primjerenosti IEC-ove djelatnosti
radnji da se vremenski termini poboljšaju
ocjenjivanja sukladnosti općenito, a naročito za
pojedine sheme
Za postizanje gore navedenog,
ocjenjivanje sukladnosti će:

imenovanje predsjedatelja
savjetodavnih tijela

i

članova

takvih .

za

usklađivanje rada tehničkih odbora kojima se .
dati preporuke Vijeću za izmjenu onih dijelova
povjeravaju poslovi dok se istovremeno traže savjeti
Statuta i Poslovnika koji se odnose na Odbor za
od sektorskih odbora i savjetodavnih odbora
ocjenjivanje sukladnosti

primanje izvještaja i razmatranje prijedloga takvih .
stalno preispitivanje optimalnog ustroja tehničkih .
savjetodavnih tijela
odbora, sektorskih odbora i savjetodavnih odbora
ostale operativne odluke.

Odbor

odobriti osnovna pravila shema

.

raspodjela rada na normama, osnivanje novih .
osigurati da su pravila i postupci shema u skladu
tehničkih odbora i preustroj ili raspuštanje postojećih
s politikom Povjerenstva o ocjenjivanju sukladnosti
tehničkih odbora

.

preispitivanje potrebe za radom IEC-a i planiranje .
imenovati članove uprave za pojedine sheme
njegova rada na novim tehnološkim područjima
nakon njihove nominacije

0.

organiziranje radnih skupina, kao savjetodavnih 0.
odobriti godišnja financijska izvješća i proračune
tijela Djelatnom odboru, za pitanja koja nisu
za sheme
pokrivena tehničkim odborima ili za poboljšanje
rezultata tehničkog rada

1.

razmatranje pitanja koja su na dnevni red stavili 1.
nacionalni odbori o tehničkim pitanjima koja bi
nacionalni odbori trebali odobriti u skladu s
postojećim postupkom glasovanja, te razmatranje
svih problema koji proizlaze iz glasovanja o
tehničkim dokumentima

2.

priprema i pregled smjernica i drugih pravila o 2.
razmotriti sva druga opća pitanja o ocjenjivanju
radu na normama u suradnji s ISO-om
sukladnosti kao i posebna zaduženja koja mu
dodijeli predsjednik, Vijeće ili Kolegij vijeća.

3.

proučavanje stupnja primjene IEC normi od
strane nacionalnih odbora i u međunarodnoj trgovini
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KOLEGIJ VIJEĆA (NOVO)

DJELATNI ODBOR
4.

odnosi s drugim međunarodnim organizacijama
na posebnim tehničkim temama, naročito s ISO-om i
ITU-om; odobravanje preporuka svih zajedničkih
savjetodavnih tehničkih tijela ili skupina

5.

razmatranje svih drugih općih pitanja vezanih uz
norme te posebnih zaduženja koja mu dodijeli
predsjednik, Vijeće ili Kolegij vijeća.

Izraz "Tehnički odbori" uključuje IEC tehničke odbore i
zajedničke tehničke odbore s drugim međunarodnim
organizacijama.

*****
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ODBOR ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI
(NOVO)

