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ETSI-jeve direktive 
Verzija 35. 

Prosinac 2015. 

Statut Europskoga instituta za telekomunikacijske norme  

Verzija odobrena na posebnoj 58. sjednici Opće skupštine                      
30. studenoga 2011. 

 

Članak 1: Institut  

U skladu s francuskim zakonom od 1. srpnja 1901. i odlukom od 16. kolovoza 1901. 
potpisnici ovog Statuta osnovali su udruženje. 

Udruženje se zove „EUROPSKI INSTITUT ZA TELEKOMUNIKACIJSKE NORME“, njegova 
je kratica „ETSI“, a u daljnjem se tekstu naziva Institut.  

Europski institut za telekomunikacijske norme je neprofitna organizacija.  

Članak 2: Svrha 

Cilj je Instituta izrada tehničkih norma i drugih normativnih dokumenata i rad na njihovu 
održavanju u skladu sa zahtjevom njegovih članova.  

Kao priznatoj europskoj normizacijskoj organizaciji važan mu je zadatak izrada i rad na 
održavanju tehničkih norma potrebnih za postizanje širokoga zajedničkog europskog tržišta 
za telekomunikacije, informacijsko-komunikacijsku tehnologiju te ostale elektroničke 
komunikacijske mreže i usluge te s njima povezana područja. 

Na međunarodnoj razini Institut nastoji pridonijeti normizaciji u gore opisanim područjima u 
cijelom svijetu. 

Cilj se Instituta može ostvariti na različite načine. Institut može djelovati na bilo koji način koji 
se, izravno ili neizravno, potpuno ili djelomično, odnosi na njegov cilj ili koji može unaprijediti 
ili omogućiti postizanje njegova cilja.  

Članak 3: Područje djelovanja 

Najvažnija je uloga Instituta stručni prednormizacijski i normizacijski rad u informacijsko-
komunikacijskoj tehnologiji na europskoj razini, i to u sljedećim područjima:  

• telekomunikacijama, informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji te ostalim 
elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama  
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• područjima koja su zajednička telekomunikacijama, informacijsko-komunikacijskoj 
tehnologiji te ostalim elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama u 
suradnji s CEN-om i CENELEC-om  

• područjima koja su zajednička telekomunikacijama, informacijsko-komunikacijskoj 
tehnologiji, ostalim elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama te 
radiodifuziji (posebno u audiovizualnoj i višemedijskoj tehnici) u suradnji s CEN-
om, CENELEC-om i EBU-om.  

Na svjetskoj razini, Institut pridonosi normizaciji u gore opisanim područjima u cijelom svijetu 
s ciljem izrade tehničkih norma i drugih normativnih dokumenata i rada na njihovu 
održavanju u skladu sa zahtjevom njegovih članova.  

Institut je također prema potrebi otvoren i za suradnju s drugim organizacijama. 

Djelatnosti Instituta pridonose izradi i promicanju novih usklađenih, svjetski rasprostranjenih 
norma i temelje se na svjetskim postojećim normama i normama u pripremi. 

Članak 4: Sjedište 

Sjedište je Instituta u tehnološkom parku SOPHIA-ANTIPOLIS, VALBONNE (Primorske 
Alpe), FRANCUSKA.  

Članak 5: Trajanje  

Trajanje Instituta nije ograničeno.  

Članak 6: Članstvo  

6.1 Članstvo Instituta podijeljeno je u ove kategorije: 

• regulatorne agencije, upravna tijela i nacionalne normizacijske organizacije 

• mrežni operatori 

• proizvođači 

• korisnici 

• davatelji usluga, istraživačka tijela, savjetničke tvrtke/partnerstva i drugi. 

6.2 Članovi Instituta imaju jedan od ovih statusa, koji su podrobnije opisani u Poslovniku: 

• punopravni član 

• pridruženi član 

• promatrač. 

Pozivanje na "člana/članove" i na "članstvo" mora se shvatiti tako da se odnosi na sve 
statuse članstva, osim ako kontekst nalaže drugo značenje. 
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6.3 Članovi mogu pojedinačno i/ili skupno sudjelovati u nacionalnim ili europskim 
organizacijama. 

Članovi moraju pokazati zanimanje za djelatnosti Instituta i obvezati se da će se 
pridržavati ovog Statuta i Poslovnika (usp. točku 11.2 dolje). 

6.4 Punopravni članovi moraju biti iz zemalja koje zemljopisno pripadaju području 
Europske konferencije poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT). 

6.5 Kandidati koji ne ispunjavaju u potpunosti sve uvjete za punopravno članstvo mogu 
postati pridruženi članovi. 

6.6 Kandidati koji ispunjavaju uvjete za punopravno ili pridruženo članstvo, ali se nisu 
odlučili koristiti pravom na puno sudjelovanje u radu Instituta, mogu postati 
promatrači. 

6.7 Svi članovi imaju pravo sudjelovanja na sjednicama Opće skupštine.  

Članak 7: Primanje u članstvo  

Uvjete za primanje u Institut i plaćanje članarina određuje Opća skupština. 

Članstvo u Institutu odobrava Opća skupština. 

Članak 8: Prestanak članstva 

Članstvo može prestati raspuštanjem, ukidanjem, istupanjem ili isključenjem.  

Odluku o isključenju donosi Opća skupština zbog neplaćanja članarine ili zbog drugih bitnih 
kršenja obveza člana. Taj se član prethodno mora preporučenim pismom pozvati da pred 
Općom skupštinom podnese objašnjenje.  

Članak 9: Izvori sredstava 

Izvori sredstava Instituta mogu biti: 

• članarine 

• potpore 

• prihodi od imovine 

• naknade za usluge Instituta 

• svi drugi izvori u skladu s pravnim instrumentima i propisima.  

Članak 10: Ustrojstvo 

U sastavu su Instituta Opća skupština, Upravno vijeće, Tehnička organizacija, posebni 
odbori, granske skupine za izradu specifikacija i Tajništvo na čelu s glavnim direktorom.  
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Članak 11: Opća skupština 

11.1  Opća je skupština najviše tijelo Instituta. Nju čine svi njegovi članovi. Pravo glasa 
imaju punopravni i pridruženi članovi, u skladu s točkom 11.2 ETSI-jeva Poslovnika. 
Pri određivanju kvoruma, u obzir se uzimaju samo punopravni članovi. 

11.2  Opća skupština ima ovlast donositi i potvrđivati dokumente koji se tiču Instituta. 

Unutar granica određenih ovim Statutom, Opća skupština mora donijeti Poslovnik koji 
utvrđuje pojedinosti upravljanja i rada Instituta koje nisu obuhvaćene ovim Statutom. 
Odluke koje donosi Opća skupština u skladu s ovim Statutom ili s Poslovnikom 
obvezuju sve članove. 

11.3  Predstavnici Europske komisije (EK) i predstavnici Tajništva Europskog udruženja 
slobodne trgovine (EFTA) imaju poseban savjetnički status bez prava glasa. 

11.4  Predsjednik Opće skupštine, kojega bira Opća skupština i kojemu pomaže jedan ili 
više potpredsjednika koje također bira Opća skupština, predsjedava Općom 
skupštinom i predlaže teme važne za Institut.  

Članak 12: Sjednice Opće skupštine 

12.1  Redovite sjednice Opće skupštine održavaju se dva puta godišnje. 

Najmanje trideset dana prije datuma održavanja, glavni direktor obavješćuje članove 
Instituta o sjednici. Uz poziv mora biti dostavljen nacrt dnevnog reda i popratni 
dokumenti.  

Glavni direktor izvješćuje o upravljanju i financijama Instituta te podnosi godišnji 
obračun i proračun na odobrenje Općoj skupštini. 

12.2  Predsjednik može, a na pisani zahtjev barem 20 punopravnih članova mora, sazvati 
izvanrednu sjednicu Opće skupštine. Obavijest o izvanrednj sjednici mora se dati 
najmanje 15 dana prije sjednice. Uz obavijest s pozivom dostavlja se dnevni red i 
prateća dokumentacija. 

12.3  Za sjednice Opće skupštine koje se posebno sazivaju zbog mijenjanja ovog Statuta i 
Poslovnika, vidi članak 18. 

12.4  Postupci glasanja i potrebni kvorum za sjednice Opće skupštine utvrđeni su u 
Poslovniku. 

12.5  Na sjednicama Opće skupštine mogu se razmatrati samo predmeti uključeni u dnevni 
red. 

12.6  Na sjednice Opće skupštine mogu se pozvati predstavnici organizacija nečlanica koje 
se bave telekomunikacijama i/ili s njima povezanim područjima.  

Članak 13: Upravno vijeće  

13.1  Upravno je vijeće tijelo koje radi uime Opće skupštine u razdoblju između njezinih 
sjednica provodeći one ovlasti i funkcije koje je na njega prenijela Opća skupština. 
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13.2  Upravno vijeće imenuje Opća skupština. 

13.3  Kandidate za članove Upravnog vijeća mogu imenovati punopravni i pridruženi 
članovi. Članovi Upravnog vijeća mogu biti samo predstavnici punopravnih članova. 

13.4  Svi članovi Instituta imaju pristup svim dokumentima koji se odnose na sjednice 
Upravnog vijeća i imaju pravo podnošenja svojeg mišljenja Upravnom vijeću. Oni 
imaju i pravo žaliti se Općoj skupštini na bilo koju odluku Upravnog vijeća. 

13.5  Poslovnikom se za Upravno vijeće uređuje sljedeće: 

• njegove ovlasti i funkcije 

• postupci imenovanja, broj članova i sastav 

• pravila rada, uključujući postupak glasanja i potreban kvorum.  

Članak 14: Tehnička organizacija 

14.1  Zadatak je tehničke organizacije izrada norma i drugih publikacija Instituta. 

14.2  Određenim važnim dijelovima Tehničke organizacije može se odredbama Poslovnika 
dati odgovarajuća autonomija. 

14.3  Svi članovi Instituta imaju pravo žaliti se Upravnom vijeću i Općoj skupštini na bilo 
koju odluku donesenu na razini Tehničke organizacije.  

Članak 15: Glavni direktor 

15.1  Glavnoga direktora imenuje Opća skupština. On je po službenoj dužnosti član Opće 
skupštine i Upravnog vijeća bez prava glasa. 

15.2  Glavni direktor zakonski je predstavnik Instituta. On obnaša glavnu izvršnu ovlast 
upravljanja poslovima Instituta u svim stvarima, osim onih koje su u ovome Statutu i 
Poslovniku izričito pridržane Općoj skupštini i koje mogu biti prenesene na Upravno 
vijeće. 

15.3  Glavni direktor može privremeno prenijeti sve ili dio svojih odgovornosti na zamjenika 
kojeg imenuje.  

Članak 16: Tajništvo 

Tajništvo daje logističku podršku Institutu i pomaže u radu Instituta.  

Članak 17: Revizor 

Opća skupština imenuje revizora Instituta. Ona određuje godišnju naknadu revizoru.  

Članak 18: Izmjene ili dopune ovog Statuta i Poslovnika 

Ovaj se Statut i Poslovnik mogu izmijeniti ili dopuniti samo odlukom Opće skupštine na 
posebno sazvanoj sjednici za koju se poziv šalje najmanje šest tjedana unaprijed. Poziv na 
sjednicu mora uključiti dnevni red i sve dokumente koji sadrže predložene izmjene ili dopune. 
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Odluke se moraju donijeti kvalificiranom većinom prema odredbama koje se utvrđuju 
Poslovnikom.  

Članak 19: Raspuštanje, zatvaranje 

U slučaju dragovoljnog raspuštanja Instituta, Opća skupština koja je odlučila o raspuštanju 
mora istodobno odrediti i rokove likvidacije, mora imenovati jednog ili više likvidatora koji će 
raspolagati imovinom Instituta, mora odrediti njihove ovlasti i prenijeti preostalu imovinu 
poslije plaćanja obveza. Eventualni preostali iznos obveza moraju snositi članovi. 

 


