
ПОПИС ИЗДАТИХ ПРИЗНАЊА
2012

На основу чланова 1.5.3 и 2.5.3 Правила о признању произвођача и испитних институција,
доношењем одлуке о признању, Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу уврштава
произвођаче или испитне институције у Попис признатих произвођача, испитних институција и типова
производа.

Назив фирме АД ВАТРОСПРЕМ БЕОГРАД
Тип признања Признање радионица
Опис
Потврда број 90758
П број П-2805
Датум важности признања 11-04-2013

Назив фирме АМ ХИДРАУЛИК д.о.о.
Тип признања Признање произвођача
Опис Ремонт и сервисирање производа хидраулике и пнеуматике на пловним

објектима
Потврда број 90727
П број П-5752/1
Датум важности признања 23-09-2012

Назив фирме BRODICO D.O.O.
Тип признања Признање радионица
Опис Репаратурно заваривање у бродоградњи
Потврда број 90744
П број П-5783
Датум важности признања 13-01-2012

Назив фирме BRODICO D.O.O.
Тип признања Признање радионица
Опис
Потврда број 90765
П број П-5783/1
Датум важности признања 22-07-2013

Назив фирме БРОДОГРАДИЛИШТЕ АД АПАТИН
Тип признања Признање произвођача
Опис - За изградњу челичних пловних и плутајућих објеката

- Ремонт пловних и плутајућих објеката
Потврда број 90746
П број П-1502/1
Датум важности признања 23-01-2014

Назив фирме BRODOGRADILIŠTE LBM D.O.O.
Тип признања Признање радионица
Опис
Потврда број 90766
П број П-5791-1
Датум важности признања 31-08-2015

Назив фирме BRODOGRADILIŠTE M.C.I. DOO
Тип признања Признање произвођача
Опис 1 Израда челичних пловних и плутајућих објеката

2 Ремонт пловних и плутајућих објеката
Потврда број 90752
П број П-1509



Датум важности признања 07-11-2014

Назив фирме БРОДОГРАДИЛИШТЕ САВА А.Д. У СТЕЧАЈУ
Тип признања Признање произвођача
Опис - За изградњу целицних пловних и плутајуцих објеката

- Ремонт пловних и плутајуцих објеката
Потврда број 90759
П број П-1507/1
Датум важности признања 14-02-2013

Назив фирме ДОО ТЕРМОИНЖЕЊЕРИНГ
Тип признања Признање испитних станица
Опис 1. Испитивање и сервисирање:

- Сигурносних вентила за посуде под притиском и компресоре
набродовима
- Дисајних вентила за резервоаре горива на танкерима унутрашње
пловидбе
- Гасних уређаја и инсталација
2. Хидраулично испитивање посуда под притиском

Потврда број 90745
П број П-5784
Датум важности признања 20-01-2012

Назив фирме ФАГУМ АД – ЗВОРНИК
Тип признања Признање произвођача
Опис - Антиабразивна и антикорозивна застита поврсина еластомера

- Еластицна застита пловних објеката и пристаниста
- Еластицно темељење мотра, уредјаја и опреме
- Производња техницких компоненти за бродоградњу, изра|ених од гуме
или композита гума-метал, према захтеву купаца

Потврда број 90715
П број П-5745/1
Датум важности признања 26-06-2012

Назив фирме GASTEH D.O.O.
Тип признања Признање испитних станица
Опис Испитивање и сервисирање сигурносних вентила, резервоара и карго

цевовода на бродовима за превоз течног нафтног гаса (ТНГ)
Потврда број 90747
П број П-5785
Датум важности признања 05-05-2012

Назив фирме GHG INŽENJERING
Тип признања Признање испитних станица
Опис
Потврда број 90757
П број П-5789
Датум важности признања 25-01-2013

Назив фирме ИМП д.о.о.
Тип признања Признање произвођача
Опис 1. Пеојектовање стабилних система противпозарне застите на пловним и

плутајуцим објектима
2. Производњу и одрзавање система противпозарне застите
3. Вестацење и контрола стабилних инсталација на плутајуцим објектима

Потврда број 90741
П број П-5764/1
Датум важности признања 27-06-2013

Назив фирме ИНОВА д.о.о.
Тип признања Признање произвођача



Опис За производњу:
Понтона за пристајање у маринама
Материјал: комбинација бетона, челика и експандираног стиропора

Потврда број 90763
П број П-5691/1
Датум важности признања 31-08-2015

Назив фирме ИНОВА д.о.о.
Тип признања Признање произвођача
Опис За производњу:

1. Регулационих вентила притиска
2. Регулационих вентила нивоа
3. Регулационих вентила протока
4. Регулатора броја обртаја
5. Блокирајуцих брзозатварајуцих вентила
6. Неповратних регулационих вентила
7. Електромагнетних регулационих вентила
8. Овалних засуна (DN 50 - 300 mm)
9. Пљоснатих засуна (DN 40 - 300 mm)
10. Зупчастих спојница
11. Спојница типа "ЗИБО"

Потврда број 90713
П број П-5691/1
Датум важности признања 09-06-2012

Назив фирме ИНОВА д.о.о.
Тип признања Признање типских производа
Опис
Потврда број 11876
П број П-5691/8
Датум важности признања 21-09-2012

Назив фирме ИНОВА д.о.о.
Тип признања Признање типских производа
Опис
Потврда број 11877
П број П-5691/9
Датум важности признања 21-09-2012

Назив фирме ИНОВА д.о.о.
Тип признања Признање типских производа
Опис Регулатор излазног притиска

Називни отвор: DN 50mm до DN 300mm
Називни притисак: 6,10,16,25,40 бара
Радна температура: до 70 степени
Радни медији: течни флуиди

Потврда број 90764
П број П-5691/3
Датум важности признања 31-08-2015

Назив фирме ИНОВА д.о.о.
Тип признања Признање типских производа
Опис
Потврда број 11875
П број П-5691/7
Датум важности признања 21-09-2012

Назив фирме ИНСТИТУТ ГОША д.о.о.
Тип признања Признање испитне институције
Опис - Хемијско испитивање метала и легура

- Металографска испитивања



- Механицка испитивања металних материјала и заварених спојева
- Испитивања метала И заварених спојева методама без разарања,
радиографија, ултразвук, магнетне методе, пенетранти
- Обука кадрова у области заваривања
- Испитивање технологије заваривања
- Испитивање антикорозионе застите
- Преглед мерила, дузине и угла

Потврда број 90706
П број P-5627/2
Датум важности признања 15-11-2011

Назив фирме ИНТЕР-МЕХАНИКА Д.О.О.
Тип признања Признање радионица
Опис Израда трупова пловних и плутајућих челичних објеката
Потврда број 90748
П број П-5773
Датум важности признања 28-05-2013

Назив фирме МАСТЕР ИНЖЕЊЕРИНГ Д.О.О.
Тип признања Признање радионица
Опис - Испорука И монтажа нисконапонске електроопреме

- Израда командно сигналних пултева
- Израда разводних ормана
- Израда главних разводних табли на бродовима
- Израда кабловских траса
- Ремонт електроопреме на бродовима

Потврда број 90750
П број П-5786
Датум важности признања 27-05-2012

Назив фирме ПИМИ ДОО Предузеће за производњу,унутрашњу и спољну трговину
Тип признања Признање произвођача
Опис Производња цеви, плоча и профила од термопластичних полимера

(полиетилена високе густине - HDPE) поступком екструзије надпритиском
Потврда број 90737
П број П-5780/1
Датум важности признања 26-10-2013

Назив фирме ПИТУРА
Тип признања Признање произвођача
Опис
Потврда број 90720
П број П-5746/1
Датум важности признања 15-08-2012

Назив фирме ПОЛИЕСТЕР АД
Тип признања Признање произвођача
Опис За производњу:

- цамаца, дузине до 8,0 м, материјал: стаклопластика, намена: за спорт и
риболов

Потврда број 90716
П број П-5689/1
Датум важности признања 17-07-2012

Назив фирме ПОЛИЕСТЕР АД
Тип признања Признање типских производа
Опис Цамац без кабине, димензије (4,85X1,75X0,72).
Потврда број 90717
П број П-5689/3
Датум важности признања 12-04-2012



Назив фирме ПОЛИЕСТЕР АД
Тип признања Признање типских производа
Опис Моторни цамац са кабином, носивост: 6 особа
Потврда број 90718
П број П-5689/5
Датум важности признања 12-04-2012

Назив фирме POLY - VERBUND – PREMIX
Тип признања Признање произвођача д.о.о.
Опис - Чамаца за спорт и риболов, израђених од стаклопластике (полиестерске

смоле,ојачана стакленим влакнима)
- Специјалних производа за потребе бродоградње од полиестерске смоле,
ојачане стакленим влакнима

Потврда број 90753
П број П-5609/1
Датум важности признања 14-12-2014

Назив фирме ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ ИВАН МИЛУТИНОВИЋ ПИМ, АД
у реструктурирању

Тип признања Признање испитних станица
Опис - Испитивање и сервисирање сигурносних вентила за посуде под

притиском и компресоре на бродовима до 35 бара
- Хидраулично испитивање посуде под притиском

Потврда број 90755
П број П-5402/5
Датум важности признања 17-12-2012

Назив фирме ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДНЕ ПУТЕВЕ ИВАН МИЛУТИНОВИЋ ПИМ, АД
у реструктурирању

Тип признања Признање радионица
Опис За изградњу целицних трупова пловних пловних и плутајуцих објеката.

Ремонт пловних и плутајуцих објеката
Потврда број 90756
П број П-1516
Датум важности признања 14-01-2013

Назив фирме РАКИЋЕВИЋ ДОО КОЊЕВИЋИ
Тип признања Признање произвођача
Опис Производња Zn - анода за катодну заштиту пловних објеката
Потврда број 90742
П број П-5782/1
Датум важности признања 09-12-2011

Назив фирме РС МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, СЕКТОР ЗА МАТ. РЕСУРСЕ,
УПРАВА ЗА ОДБ. ТЕХН. – ВОЈНОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ

Тип признања Признање испитне институције
Опис - Мерење и испитивање карактеристика брода (главне димензије, брзина,

радијус окретања, пут заустављања и управљивост);
- Испитивања система за кормиларење;
- Испитивања карактеристика зироскопа;
- Испитивање пумпе и хидраулицких компоненти;
- Испитивање компресора и пнеуматских компоненти;
- Мерење потисне силе и силе у узадима;
- Испитивање карактеристика витала;
- Испитивање карактеристика електромотора;
- Испитивање карактеристика електрицних генератора;
- Мерење геометрије облика (геометрија пропелера прецника до 1м);
- Испитивања карактеристика СУС мотора снаге до 1.900 кW на пробном
столу;
- Испитивања микроклиме и нивоа буке у бродским просторима;
- Испитивања климовентилационих уредјаја;



- Испитивања карактеристика радио уредјаја и антена у фреквенцијском
опсегу до 500 мХз;
- Испитивање И мерење карактеристика
електромагнетске компатибилности (емисије, имуности, ефективности
екранизације);
- Испитивања карактеристика навигационих радара;
- Испитивања комплексних епрувета И делова структуре статичким и
промењивим оптерећењем (динамичка издржљивост, чврстоћа и крутост
структура);
- Мерења на конструкцијама и објектима (напони, деформације, притисци,
вибрације, температуре и заостали напони);
- Испитивање механицких особина металних материјала на собној,
снизеним и повисеним температурама у статицким и динамицким
условима оптерецења;
- Одредјивање енергије лома на инструментираном клатну, прелазних
темп.кртости и нуле пластицности;
- Одредјивање параметара механике лома;
- Металографска испитивања (оптицка микроскопија);
- Испитивање хемијског састава инструменталним и класицним методама;
- Скенирајуца металогтафија и квалитативна металографија,
фрактографија);
- Експертска испитивања ломова и остецења материјала;
- Испитивање опсте, напонске, питинг и интеркристалне корозије и
корозионог замора;
- Испитивање без разарања (пенетранти, радиографија, магнетофлукс,
сигматест, дефлектометар);
- Заваривање (класификација технологија, провера струцне
оспособљености завариваца, механицка металографска динамицка и
испитивања заварених спојева методама механике лома);
- Оцена заварљивости метала (отпорност на топле, хладне, закаснеле,
ламеларне и прслине услед зарења, склоност споја ка прелазу у круто
стање);
- Деформабилност (Ериксон, усицавост Морове мрезе);
- Карактеризација о провера квалитета органско техницких материјала,
металних, неметалних - неорганских и органских превлака: физицко
механицка испитивања (тврдоца, дебљине, затезне цврстоце, прекидног
издузења, еластицности, густине  пријањања, бубрења, савојне цврстоце,
притисне цврстоце, ударне зилавости, отпорност на удар, абразију и
хабање, порозности и корозионе отпорности), динамицка, реолоска,
топлотна и испитивања на убрзано старење;
- Карактеризација и провера квалитета погонских горива и мазива (све
врсте горива, уља и масти за подмазивање, тецности за хидраулицке
системе, тецности за хладјење и цисцење и средства за заститу на бази
нафте);
- Специјална испитивања по захтевима Југорегистра

Потврда број 90714
П број П-5723/2
Датум важности признања 14-07-2012

Назив фирме СИДРО д.о.о.
Тип признања Признање радионица
Опис Израда челичних трупова пловних објеката и ремонт трупа и опреме
Потврда број 90749
П број П-5770/1
Датум важности признања 25-06-2014

Назив фирме SILOPREN – JSD
Тип признања Признање произвођача
Опис За производњу компоненти од гуме и пластичних маса за потребе

бродоградње
Потврда број 90739
П број П-5652/1



Датум важности признања 26-11-2013

Назив фирме СИЛОПРЕН – ЈСД
Тип признања Признање типских производа
Опис Гумене заптивке за провлаке и цевоводе
Потврда број 90740
П број П-5652/3
Датум важности признања 26-11-2013

Назив фирме ТЕХНИЧКИ ОПИТНИ ЦЕНТАР
Тип признања Признање испитне институције
Опис 1. Мерење и анализу апсорбоване снаге пропелера

2. Мерење и анализу обртног момента погонских бродских машина
3. Мерење и анализу торзионих вибрација осовинских водова
4. Мерење и анализу линеарних вибрација трупа, машина и опреме
5. Мерење и анализу маневарских карактеристика бродова
6. Мерење броја обртаја ротирајућих делова и склопова
7. Мерење количине протока гасова
8. Мерење силе од 400Н до 3600Н
9. Мерење температуре од -20Ц до 400Ц
10. Мерење протока течних флуида од 300л/х до 6000л/х

Потврда број 90707
П број П-5772/2
Датум важности признања 27-12-2011

Назив фирме ТЕРМОПЛАСТИНГ Д.О.О.
ПРОИЗВ. ЦЕВИ, ПРОФИЛА И ЕЛЕМЕНАТА ОД ПЛАСТ. МАСА

Тип признања Признање произвођача
Опис - Прзводња понтонских пловака од термопластике *полиетилена

- Производња пловних компоненти од термопласта, дисконтиуалним
електроекструзионим поступком заваривања

Потврда број 90762
П број П-5774/1
Датум важности признања 30-05-2015

Назив фирме TERRATRADE BRODOREMONT AD
Тип признања Признање произвођача
Опис За изградњу целицних пловних и плутајуцих објеката

Ремонт пловних и плутајуцих објеката
Потврда број 90760
П број П-1511/1
Датум важности признања 25-02-2014

Назив фирме ТРИ ПРИНЦЕЗЕ
Тип признања Признање произвођача
Опис Чамаца за спорт и риболов израђених од ојачаног полиестера

(стаклопластике)
Потврда број 90738
П број П-5781/1
Датум важности признања 16-11-2011

Назив фирме TSC METER DOO
Тип признања Признање испитне институције
Опис
Потврда број 90701
П број П-5790
Датум важности признања 12-04-2015

Назив фирме ВАТРОИВАЛ д.о.о.
Тип признања Признање радионица
Опис 1. Одржавање стабилних система против пожарне заштите на пловним и



плутајућим објектима
2. Одржавање система против пожарне заштите
3. Одржавање система за аутоматску дојаву пожара

Потврда број 90736
П број П-5768
Датум важности признања 24-09-2013

Назив фирме ZR ĐENA SHIP BRANKO NIKOLIĆ PREDUZETNIK
Тип признања Признање радионица
Опис
Потврда број 90754
П број П-5788
Датум важности признања 30-11-2012


