LWA - UDRUGA ZA RAD POD NAPONOM
STATUT UDRUGE
Uvod
Predsjedavajući odbora za rad pod naponom iz Francuske, Mađarske, Italije, Portugala i
Španjolske odlučili su početkom 1990.-tih promovirati razvoj metoda rada pod naponom (u
daljnjem tekstu 'LW') u elektroenergetskoj mreži i rasklopnim postrojenjima: metode rada pod
naponom prihvaćene su zbog sigurnosti, kao i zbog koristi koje donose u financijskom i
opskrbnom smislu.
Pet zemalja-članica osnovalo je Udrugu i ustanovilo konferenciju pod imenom 'Međunarodna
konferencija o radu pod naponom' ili kraće 'ICOLIM', namjeravajući održavati konferenciju
naizmjenično u tih pet država. Započelo je 1992.godine u Mađarskoj i nastavilo se svake dvije
godine u državama članicama: Francuskoj (1994.), Italiji (1996.), Portugalu (1998.) i
Španjolskoj (2000.).
Namjeravali su progresivno povećavati opseg i privući nove članice u ICOLIM te se Udruzi
pridružilo pet novih članica: Njemačka (1997.) organizirala je ICOLIM 2002.godine,
Rumunjska (2002.), ICOLIM 2004. godine, Češka (2002.) ICOLIM 2006. godine, Poljska
(2006.) ICOLIM 2008., a Hrvatska (2006.) je organizator sljedećeg ICOLIM-a.
Članak 1. Nazivi i ciljevi
Naziv udruge je 'Udruga za rad pod naponom' ili kraće 'LWA'. Naziv Udruge se može
promijeniti u skladu s postupcima navedenim u članku 11.
Ciljevi LWA-a su kako slijedi.
 Uvesti i koordinirati aktivnostima u različitim državama-članicama u skladu s
nacionalnim uvjetima zemalja-članica, kako bi se spriječila pojava ograničenja ili
standarda koji bi ometali razvoj i praksu rada pod naponom.
 Tražiti od zemalja-članica razvoj sigurnih postupaka i općih pravila radi sprječavanja
ozljeda prigodom rada pod naponom.
 Promovirati rad pod naponom u zemljama Europe i izvan nje.
 Unaprijediti tehnička znanja u svim državama-članicama razmjenom iskustava.
 Utvrditi inicijativu za poticanje donošenja logičkih zaključaka o tehnološkom razvoju
u državama-članicama.
 Promovirati europsku industrijsku politiku s obzirom na nacionalna gospodarstva i
regulaciju tržišta, a osobito razmjenom informacija o zaključcima o važnim
ulaganjima za optimiranje razvoja rada pod naponom.
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LWA ostvaruje svoje ciljeve odgovarajućim metodama, a pretežito organizirajući periodične
ICOLIM konferencije.
LWA se neće miješati u poslovne odnose između članova, kao ni u natjecanje između njih.
Članak 2. Trajanje – Raspuštanje
LWA je osnovan na neograničeno razdoblje. Može se raspustiti u skladu s postupcima
navedenim u članku 11.
Članak 3. Upravna tijela LWA-a
LWA ima dva upravna tijela: Upravni odbor LWA-a (UO LWA-a) i Tehnički odbor LWA-a
(TO LWA-a).
Upravni odbor LWA-a je odgovoran za izvršne odluke, prema potrebi. Njegov sastav ovisi o
članovima Udruge, a u skladu s odredbama članka 4. - predsjedavajući Upravnog odbora
LWA-a je predsjednik LWA-a. Upravni odbor LWA-a imenuje Tehnički odbor koji se bavi
samo tehničkim pitanjima. Sastoji se od stručnjaka za rad pod naponom iz zemalja-članica
Udruge. Po mogućnosti, predsjedavajući Tehničkog odbora LWA-a treba biti iz iste države
kao i predsjednik LWA-a.
Tehnički odbor LWA-a odgovara Upravnom odboru LWA-a.
Upravni i Tehnički odbor LWA-a sastaju se na zahtjev svojih predsjedavajućih (članak 14.).
Sastanci Upravnog i Tehničkog odbora LWA-a mogu se organizirati jedan za drugim na istom
mjestu. Može se osnovati poseban tim kao dio Upravnog ili Tehničkog odbora LWA-a za
rješavanje mogućih problema.
Članak 4. ICOLIM
ICOLIM je periodična konferencija Udruge za rad pod naponom koja se bavi svim aspektima
rada pod naponom u vezi sa standardima povećane sigurnosti i kvalitete, kao i potrebama
korisnika. Uključuje specifične teoretske i praktične prezentacije, kao i praktične
demonstracije.
ICOLIM se održava u državi predsjednika LWA-a, koji je također i predsjedavajući
Organizacijskog odbora ICOLIM-a. Zadatak Organizacijskog odbora ICOLIM-a je
organizirati ICOLIM uz potporu Tehničkog odbora ICOLIM-a.
Organizacijski odbor ICOLIM-a uključuje članove Upravnog odbora LWA-a, kao i dodatne
članove iz države domaćina, na prijedlog predsjednika LWA-a. Upravni odbor LWA-a
odobrava dodatne članove.
Tehnički odbor ICOLIM-a uključuje članove Tehničkog odbora LWA-a i dodatne članove iz
države domaćina na prijedlog predsjednika LWA-a. Dodatne članove odobrava Tehnički
odbor LWA-a.
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Članak 5. Članovi Udruge
Glavni preduvjet za ulazak neke države u članstvo LWA-a je mogućnost da ta država
organizira ICOLIM, a u skladu s člankom 4.
Svaka država-članica može imati samo jednog predstavnika.
Predsjedavajući odbora za rad pod naponom ili istovrsne organizacije u državi-članici treba
biti član Udruge. Ako u određenoj državi postoji nekoliko odbora za rad pod naponom,
predsjedavajući odbora kojeg su ovlastili ostali predsjedavajući svih odbora za rad pod
naponom, predstavlja tu državu u Udruzi za rad pod naponom.
Osim toga, država može imenovati predstavnika na temelju vlastitih pravila. Međutim, ta
pravila odobrava Upravni odbor LWA-a.
Članovi Udruge mogu predložiti jednog ili dva stručnjaka iz vlastitih država za člana/članove
Tehničkog odbora LWA-a koji će sudjelovati u posebnim timovima. Također mogu
poduprijeti jednog odobrenog stručnjaka iz svake države, a koji je već uključen u rad pod
naponom. Upravni odbor LWA-a mora imenovati svakog stručnjaka.
Članak 6. Članstvo, ostavka, isključenje i ponovno učlanjivanje
Uvjeti članstva moraju biti u skladu s člankom 5.
U tom slučaju, predstavnik države koja želi postati članicom mora aktualnom predsjedniku
LWA-a dostaviti službeni zahtjev za članstvom, kojim se dokazuje razumijevanje i
prihvaćanje svih članaka ovog Statuta. Predsjednik LWA-a prihvaća zahtjev, obavještava sve
članove Udruge i dodaje zahtjev na dnevni red sljedećeg sastanka Upravnog odbora LWA-a
na kojem će se zahtjev kandidata prihvatiti ili odbiti u skladu s postupcima iz članka 12.
Ostavka na članstvo mora se dostaviti aktualnom predsjedniku LWA-a, koji će o tomu
obavijestiti sve članove i dodati zahtjev za ostavkom na članstvo na dnevni red sljedećeg
sastanka Upravnog odbora LWA-a, na kojem će ga Upravni odbor LWA-a prihvatiti.
Isključivanje člana Udruge temelji se na ozbiljnim razlozima, a o tomu glasuje Upravni odbor
LWA-a u skladu s postupcima iz članka 12. Ponovno učlanjivanje u članstvo Udruge provodi
se u skladu s gore opisanim postupkom učlanjivanja, ako za to postoje opravdani razlozi.
Članak 7. Pridruženi član
Zainteresirani kandidati koji se bave radom pod naponom mogu uputiti zahtjev za članstvom
Upravnom odboru LWA-a u vidu pridruženog člana. U slučaju prihvaćanja zahtjeva, Upravni
odbor donosi odluku o njihovom sudjelovanju u aktivnostima Tehničkog odbora LWA-a.
Pridruženo članstvo se smatra prvim korakom prema službenom članstvu u Udruzi za rad pod
naponom.
Članak 8. Predsjednik i potpredsjednik
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Predsjednika i potpredsjednika LWA-a biraju članovi s pravom glasa svake dvije godine.
Potpredsjednik LWA-a obično nasljeđuje predsjednika LWA-a nakon isteka njegovog
mandata.
Odabir predsjednika i potpredsjednika pretežito je određen sudjelovanjem država s
predstavnicima u organizaciji aktivnosti LWA-a, npr. ICOLIM-a.
Članak 9. Aktivnosti Udruge, posebni timovi, periodična izvješća
Glavna funkcija LWA-a, s obzirom na zadatke definirane u članku 1., razvoj je sljedećih
aktivnosti:
 organizacija međunarodnih izložbi rada pod naponom,
 predstavljanje stručnih mišljenja o tehničkim i institucionalnim problemima
glede aktivnosti rada pod naponom, a osobito utvrđivanja standarda,
 uspostava odnosa s organizacijama koje provode aktivnosti slične aktivnostima
Udruge za rad pod naponom.
Udruga za rad pod naponom redovito će objavljivati izvješće o svakom ICOLIM-u,
uključujući važne činjenice o njegovim aktivnostima, kao i popis članova.
Članak 10. Tajništvo
Predsjednik LWA-a odabire tajnika LWA-a, koji je po mogućnosti iz iste države kao i
predsjednik, te za razdoblje istovjetno razdoblju njenog/njegovog predsjedničkog mandata.
Tajnik LWA-a podupire predsjednika LWA-a, ali nema predstavničku ulogu.
Sve troškove Tajništva, uključujući troškove organizacije sastanaka, sastavljanja i
distribuiranja zapisnika i periodičnih izvješća snosit će tijelo u čijem je sastavu aktualni
predsjednik LWA-a.
Članak 11. Opunomoćenici i stručnjaci
Članovi Udruge mogu tražiti pomoć stručnjaka vlastitih država (vidi članak 5.).
Predsjedavajući Upravnog odbora LWA-a ili predsjedavajući Tehničkog odbora LWA-a
moraju dobiti informaciju o svakom opunomoćeniku koji sudjeluje u planiranom sastanku,
najkasnije tri dana prije samog sastanka.
Članak 12. Kvorum i odluke
Odluke LWA-a se donose na sastancima na kojima je prisutno najmanje dvije trećine članova,
uključujući predsjednika i potpredsjednika LWA-a. Potrebno je imati tročetvrtinsku većinu
glasova za donošenje sljedećih odluka:
 odabir predsjednika i potpredsjednika LWA-a,
 promjene Statuta,
 raspuštanje Udruge,
 primanje novih članova,
 isključivanje člana.
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Za ostala pitanja potrebna je obična većina glasova prisutnih na sastanku. Odluke se donose
glasovanjem tročetvrtinske većine prisutnih članova.
Odluku donesenu u skladu s gore navedenim, prihvaćaju sve države članice LWA-a.
Članak 13. Pravo glasovanja
Pravo na glasovanje tijekom sastanaka Upravnog odbora LWA-a imaju svi članovi Udruge i
prihvaćeni opunomoćenici.
Članak 14. Jezici
Engleski i francuski jezik su dva službena jezika LWA-a. Svi dokumenti LWA-a moraju se
sastaviti na jednom od ta dva jezika.
Članovi Udruge mogu na sastancima koristiti jezike svojih država, ako se oni razlikuju od
službenog jezika, pod uvjetom da o vlastitom trošku dogovore simultani prijevod na jedan od
dva službena jezika.
U slučaju ICOLIM-a, Upravni odbor ICOLIM-a može donijeti odluku o povećanju broja
jezika. Mora se osigurati simultani prijevod na službene jezike.
Članak 15. Sastanci
Upravni odbor LWA-a sastaje se na poziv aktualnog predsjednika LWA-a, koji najčešće
organizira jedan sastanak godišnje.
Predsjednik LWA-a mora sazvati izvanredni sastanak na zahtjev najmanje dvije trećine
članova s pravom glasa.
Tehnički odbor LWA-a sastaje se na poziv aktualnog predsjedavajućeg Tehničkog odbora
LWA-a, koji će odrediti odgovarajući datum sastanka, s obzirom na odluku predsjednika
LWA-a.
Sastanci Upravnog i Tehničkog odbora LWA-a mogu se organizirati tako da slijede
neposredno jedan za drugim na istom mjestu.
Prihvaćanje
Na sastanku Upravnog odbora LWA-a i Tehničkog odbora LWA-a u Torunu u Poljskoj 25.
travnja 2007.godine, ovaj su Statut prihvatili sljedeći prisutni članovi Upravnog odbora LWAa i Tehničkog odbora LWA-a i njihovi opunomoćenici:
Češka
Njemačka
Mađarska
Italija
Portugal
Poljska
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