
89. ЗАСЕДАЊЕ КОМИТЕТА ЗА ПОМОРСКУ СИГУРНОСТ IMO

У периду од 11. до 20. маја 2011. године у Лондону је одржано 89. заседања Комитета за поморску 
сигурност Међународне поморске организације (IMO).

Заседању  Комитета  за  поморску  сигурност  је  присуствовало  преко  песто  делегата  који  су 
представљали  101  државa чланицa.  Заседању  комитета  присуствовале  су  две  придружене 
чланице  IMO,  четири  агенције  Уједињених  нација,  седам  међународних  организација  и  38 
невладиних организација, које имају консултативни статус.

Осим активног учешћа на заседању делегација Србије је остварила велики број  билатералних 
сусрета  са  представницима  администрација  других  држава,  регистара  бродова  и  других 
међународних организација. Такође, обављени су састанци са представницима Секретаријата IMO 
који су се односили на испуњавање обавеза Србије према IMO (cастанак са шефом сектора за 
обуку помораца и људски фактор, cастанак са представником Канцеларије Генералног секретара, 
cастанак  са  представницима  Одсека  за  поморску  безбедност  и  олакшице,  cастанак  са 
представником Секретаријата задуженим за финансијска плаћања и др.)

Делегацију  су  у  Лондону  дочекали  и  испратили  представници  Амбасаде  Србије  у  Великој 
Британији. Друге седмице заседања организован је састанак у Амбасади Србије који се односио на 
актуелна дешавања у IMO, као и на испуњавање обавеза Србије према IMO-у.

Основна питања која су разматрана

Председавајући 89. заседања Комитета за поморску сигурност је био Нил Ферер са Филипина, док 
је заменик председавајућег био Кристијан Брејнхолд из Данске. 

Заседање  Комитета  за  поморску  сигурност  је  отворио  Генерални  секретар  IMO-а  Ефтимиос 
Митропоулос, са посебним освром на следеће теме:

• Светски Дан поморства за 2011. годину: "Пиратство – организовани одговор"; 
• Унапређење поморске безбедности;
• Спасавање лица на мору;
• Главни циљеви бродских конструкционих стандарда;
• Измене и допуне обавезујућих инструмената;
• Ступање на снагу Амандмана из Маниле на STCW Конвенцију и др.

Дневни ред 89. заседања Комитета за поморску сигурност

На 89. заседању МSC-а  размотрене су следеће тачке дневног реда:

1. Усвајање дневног реда, извештај о акредитацијама
2. Одлуке осталих тела Међународне поморске организације
3. Разматрање и усвајање измена и допуна обавезујућих инструмената
4. Мере за побољшање поморске безбедности
5. Главни циљ нових бродских конструкционих стандарда
6. Систем идентификације и праћења бродова на великој удаљености (LRIT систем) 
7. Опасни терети, чврсти терети и контејнери (Извештај са 15. заседања Поткомитета за превоз 

опасних терета, чврстих терета и контејнера)
8. Пројектовање бродова и опреме (Извештај са 54.заседања и хитна питања која су произашла 

са 55. заседања  Поткомитета за пројектовање бродова и опреме)
9. Стабилитет,  теретне  линије  и  сигурност  рибарских  бродова  (Извештај  са  53.  заседања 

Поткомитета за стабилитет, теретне линије и сигурност рибарских бродова)
10. Обука  помораца  и  вршење  бродске  страже  (Извештај  са  42.  заседања  Поктомитета за 

стандарде за обуку и вршење бродске страже)
11. Течни терет и гасови (Извештај са 15. заседања подкомитета за течности и гасове)
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12. Спровођење државе заставе (Хитна питања која су произашла са 19. заседања Поткомитета 
за спровођење државе заставе)

13. Радиокомуникације и трагање и спашавање (Хитна питања која су произашла са 15. заседања 
Поткомитета за радиокомуникације и трагање и спашавање)

14. Техничка помоћ потпрограма за поморску сигурност и безбедност
15. Изградња капацитета за примену нових мера 
16. Процена сигурности
17. Сигурност бродова за превоз генералног терета
18. Пирати и оружане пљачке бродова
19. Спровођење инструмената и питања с тим у вези 
20. Односи са другим организацијама
21. Примена Упутстава Комитета
22. Програм рада 
23. Избор председавајућег и његовог заменика за 2012. годину
24. Разно
25. Разматрање извештаја Комитета

Списак усвојених резолуција на 89. заседању Комитета за поморску сигурност

У следећој табели су представљене резолуције које су усвојене за време 89. заседања Комитета 
за поморску сигурност. 

Број резолуције Назив резолуције

MSC.317(89) Измене  и  допуне  Међународне  конвенције  о  сигурности  људског 
живота на мору – SOLAS Конвенција

MSC.318(89) Измене  и  допуне  Међународног  поморског  правилника  о  чврстим 
расутим теретима – IMSBC Правилник

MSC.319(89) Измене  Дела  Б  Међународног  правилника  о  стабилитету 
неоштећеног брода – IS Правилник

MSC.320(89) Измене  и  допуне  Међународног  правилника  о  уређајима  за 
спасавање – LSA Правилник

MSC.321(89) Измене и допуне Препорука за пробу уређаја за спасавање 
MSC.322(89) Међународна размена LRIT података
MSC.323(89) Измене и допуне Препорука за пробу уређаја за спасавање
MSC.324(89) Спровођење смерницама најбоље праксе управљања

Комитет је прихватио следеће нацрте резолуција које су упућене Скупштини на усвајање:

• Нацрт  скупштинске  резолуције  о  прихватању  Правилника  о  програму  појачане  инспекције 
приликом прегледа бродова за превоз расутих терета и танкера за превоз нафте (2011  ESP 
Правилник);

• Нацрт  скупштинске  резолуције  о  прихватању  измена  и  допуна  Међународне  конвенције  о 
теретним линијама;

• Нацрт скупштинске резолуције  о изменама  Препорукама за улазак у  затворени простор на 
броду;

• Нацрт скупштинске резолуције о процедурама државне лучке инспекције;
• Нацрт  скупштинске  резолуције  о  прихватању  усклађеног  система  прегледа  и  издавања 

сведочанстава;
• Нацрт скупштинске резолуције о Правилнику за спровођење обавезних IМО инструмената;
• Нацрт скупштинске резолуције o IMO/WMO Worldwide Met-Ocean информацијама и документ о 

смерницама за службе упозорења.
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http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic_id=257&doc_id=647

