
КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДЕ И СРОДНА ДОКУМЕНТА ISS/KS R188,
БРОДОГРАДЊА И ПОМОРСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ УСВОЈИЛА СТАНДАРДЕ

Директор  Института  за  стандардизацију  Србије  донео  је  Решење  Бр.  1065/33-20-02/2011.  о 
образовању  комисије  за  стандарде  и  сродна  документа  KS R188,  Бродоградња  и  поморске 
конструкције.

Предмет рада Комисије за стандарде је стандардизација у области бродоградње за бродове и 
пловидбу  на  унутрашњим  пловним  путевима,  као  и  опреме  и  елемената  конструкције  малих 
пловила, укључујићи и чамце и опрему за спасавање.

Комисија за стандарде образована је ради:

• доношења,  преиспитивања  и  повлачења  српских  стандарда  и  сродних  докумената  у 
наведеној  области  рада,  у  складу  са  интерним  правилима  и  упутствима  Института  за 
стандардизацију Србије;

• обезбеђења  усаглашености  српских  стандарда  и  сродних  докумената  са  европским  и 
међународним стандардима у тој области рада;

• учествовања  у  изради  и  преиспитивању  стандарда  и  сродних  докумената  које  доносе 
европске и међународне организације за стандардизацију у наведеној области рада.

У оквиру предходно наведених послова Комисија за стандарде прати рад техничких комитета ISO/
TC 008,  ISO/TC 188,  Meђународне организације за стандардизацију и  CEN/SS T01  i CEN/TC 15 
Европског  комитета  за  стандардизацију.  Kомисија има  задатак  да  до  31.12.2012.год.  донесе 
потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и 
сродних докумената из надлежности техничког комитета  CEN/SS T01 и  CEN/TC 15, као српских 
стандарда, односно сродних докумената.

У комисију за стандарде именовани су:
1 Др  Љубинка  Радосављевић,  доктор  техничких  наука,  Управа  за  утврђивање  способности 

бродова за пловидбу, за председника
2. Др Тодор Бачкалић, доцент, Факултет техничких наука Нови Сад, за члана
3. Др Игор Бачкалов, доцент, Машински факултет Универзитета у Београду, за члана.

Српски стандарди преузети методом проглашавања на енглеском језику (на српски се преводи 
назив  стандарда)  могу  се  накнадно  преузети  методом  превођења  ако  то  предложе  чланови 
комисије  и/или  заинтересована  предузећа  при  чему  предлагачи  трба  да  доставе  иницијални 
превод стандарда. Задатак комисије је да размотри и усвоји нацрте српских стандарда које ће 
ставити на јавну расправу у трајању од 60 дана.

Комисија је  одржала  више  седница  и  усвојила  одређен  број  стандарда  који  су  прошли  јавну 
расправу.


