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УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама који је објављен у Службеном гласнику број 73/2010. од 12.10.2010. године предвидео је 
формирање Управе  за  утврђивање способности  бродова  за  пловидбу као орган  управе  у  саставу Министарства  за  инфраструктуру  и 
енергетику за обављање стручних и техничких послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу.

Ова Управа је, на основу одредаба наведеног Закона, преузела од Савезне јавне установе Југословенски регистар бродова унутрашње 
пловидбе права и обавезе, предмете, архиву и други регистратурски материјал.

Југословенски регистар бродова, скраћено "Југорегистар" је први пут основан Уредбом од 13. јуна 1949, године као "Завод за класификацију 
бродова и пловних објеката трговачке морнарице" ФНРЈ и имао је статус управне установе при бившем Министарству поморства.

Југорегистар постаје  самостална установа 1.  јула 1962.  године са друштвеним управљањем и самосталним финансирањем,  послујући 
према прописима за привредне организације.

До 22. априла 1977. године, када је донет Закон о поморској и унутрашњој пловидби усаглашен са тадашњим конвенцијама и препорукама 
међународних организација, Југорегистар је претрпео неколико трансформација доношењем уредби које су биле у сладу са променама 
Закона о друштвеним организацијама и предузећима.

Југорегистар се оснива 27. јануара 1989. године по Закону о Југословенском регистру бродова као установа која врши стручне и техничке 
послове који су од интереса за остваривање функција СФРЈ.

Након доношења Одлуке о вршењу послова Југословенског регистра бродова на територији СРЈ овлашћења и задаци Југорегистра-Београд 
одређена  су  Статутом  Савезне  јавне  установе  Југословенски  регистар  бродова  унутрашње  пловидбе  од  12.  децембра  1999.  године 
темељени су првенствено Уредбом о Савезној јавној установи Југословенски регистар бродова унутрашње пловидбе и савезним Законом о 
поморској и унутрашњој пловидби.
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УСЛУГЕ

На основу Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама, који је објављен у Службеном гласнику број 73/2010 од 12.10.2010. године, 
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу као орган управе у саставу Министарства за инфраструктуру и енергетику врши 
следеће делатности:
1. утврђивање конструкционе и техничке способности бродова за пловидбу, сигурност и надзор над израдом њихових уређаја, машина, 
опреме и материјала који служе за одржавање безбедности пловидбе тих бродова, заштиту живота, безбедност и здравље на раду чланова 
посаде и других лица на бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова;
2. утврђивање конструкционе и техничке сигурности уређаја за укрцавање терета на брод и искрцавање са брода;
3. утврђивање конструкционе и техничке сигурности опреме и уређаје које брод користи за коришћење услуга РИС-а;
4. баждарење бродова;
5. издавање бродовима исправа за чије је издавање законом овлашћена Управа.
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ПРАВНИ ОКВИР ДЕЛОВАЊА УПРАВЕ

I. БРОД И ПОСАДА

1. Брод

Утврђивање способности брода за пловидбу

Члан 84.
Способност брода за пловидбу утврђује се вршењем техничког надзора којим се утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила.
Технички надзор обухвата одобравање техничке документације на основу које се брод гради или преправља и техничке документације на 
основу које се израђују  материјали,  машине, уређаји и опрема, који су намењени за градњу,  преправку и поправку брода, надзор над 
градњом или преправкама, надзор над израдом материјала, машина, уређаја и опреме, као и преглед постојећих бродова и надзор над 
извођењем преправки и обнављања оних делова брода за које је прегледом утврђено да их треба поправити или обновити.

Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу

Члан 85.
Технички надзор врши Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу.
Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу (у даљем тексту: Управа) је орган управе у саставу министарства образован за 
обављање стручних и техничких послова у области утврђивања способности бродова за пловидбу.

Члан 90.
Конструкциона и техничка способност бродова за пловидбу и сигурност њихових уређаја,  машина, опреме и материјала који служе за 
одржавање  безбедности  пловидбе  тих  бродова,  заштите  живота,  безбедност  и  здравље  на  раду чланова  посаде  и  других  лица  на 
бродовима и спречавање загађивања унутрашњих вода са бродова, конструкциона и техничка сигурност уређаја за укрцавање терета на 
брод и искрцавање са брода и о начину мерења и израчунавању тонаже, односно истиснине при разним газовима при баждарењу бродова, 
опрема и уређаји  које брод користи за коришћење услуга RIS-а и друго, као и обим, начин и рокове за вршење прегледа прописују се 
Техничким правилима.
Министар прописује Техничка правила и рокове за њихову примену.

Накнада за вршење техничког надзора
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Члан 91.
За вршење техничког надзора плаћа се накнада.
Накнаду за вршење техничког надзора плаћа власник брода.
Министар одређује висину накнаде за вршење техничког надзора.

Баждарење брода

Члан 98.
Баждарењем брода утврђују се највећа дозвољена истиснина, као и истиснине за одређене водне линије, а баждарењем теретног брода и 
носивост брода, зависно од газа брода.
Баждарење брода врши Управа према Техничким правилима.

Бродске исправе и књиге

Члан 101.
Бродске исправе које бродови морају да имају служе као доказ о идентитету, способности за пловидбу, техничким подацима и осталим 
својствима брода.
У бродске књиге које бродови морају да воде уносе се подаци о важнијим догађајима на броду и обављеним радњама на броду, као и 
подаци у вези са пловидбом, водним путем и бродом.

Члан 105.
Брод мора имати бродско сведочанство.
Бродско сведочанство издаје лучка капетанија.
Бродско сведочанство издаје се на основу сведочанства о способности брода за пловидбу које издаје Управа.
Министарство води регистар издатих бродских сведочанстава.

Члан 106.
Брод мора да има сведочанство о способности брода за пловидбу.
Сведочанство о способности брода за пловидбу, којим се утврђује да брод одговара захтевима Техничких правила, издаје Управа, након 
извршеног прегледа из члана 86. овог закона.

Члан 107.
Привремени пловидбени лист издаје се броду набављеном у иностранству, као и броду који је у иностранству, а изгубљено му је бродско 
сведочанство.
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Члан 109.
Брод мора имати сведочанство о баждарењу.

Члан 110.
Сведочанство о способности брода за обављање пробне вожње мора да има брод који намерава да изврши пробну вожњу. 

Члан 111.
Брод који је опремљен уређајима за укрцавање и искрцавање терета мора да има регистар теретног уређаја.

Члан 113.
Броду или танкеру који превози хлађени или опасан терет мора да буде утврђена способност за превоз таквих терета.
Броду из става 1. овог члана чија је способност за превоз утврђена, издају се одговарајуће исправе, и то:
1) уверење о способности брода за укрцавање опасног терета-теретном броду способном за превоз опасног терета;
2) уверење о способности танкера за укрцавање опасног терета-танкеру способном за превоз опасног терета;
3) уверење о способности брода за укрцавање хлађеног терета-теретном броду способном за превоз хлађеног терета.
Исправама из става 2. овог члана потврђује се да брод испуњава услове прописане Техничким правилима за превоз хлађеног или опасног 
терета, ради заштите брода, лица на броду, терета и животне средине.

Члан 114.
Брод мора имати књигу прегледа и надзора.
У књигу прегледа и надзора Управа или лучка капетанија, када врше надзор над бродом, уписују податке о извршеном надзору, наводећи 
утврђене недостатке и налоге издате ради њиховог отклањања.

Члан 116.
Привремено сведочанство о способности брода или танкера за укрцавање опасног терета за пловидбу, мора имати брод или танкер који 
Управа огласи способним за пловидбу, ако прегледом утврди да није способан за пловидбу у зонама у којима је до тада овлашћен да плови, 
али је способан за пловидбу у ужим зонама пловидбе, или га огласи способним да изузетно предузме једно или више одређених путовања 
која прелазе зоне пловидбе у којима је био овлашћен да плови, ако се на основу извршеног прегледа утврди да је способан за предузимање 
тих путовања

Члан 117.
Привремено сведочанство о способности брода за превоз путника мора да има брод који није путнички брод, који Управа огласи способним 
да превози путнике на једном или више путовања или за одређено време, одређену зону пловидбе, ако је његова способност утврђена по 
одредбама овог закона и ако се прегледом утврди да брод испуњава услове за обављање таквог превоза путника. 

Члан 118.
Пловило које има радио-уређај мора имати сведочанство о сигурности радио-уређаја, осим пловила које користи министарство надлежно за 
унутрашње послове. 
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Путнички брод мора да има књигу стабилитета.
Брод са сопственим погоном мора да води бродски дневник.
Брод који има посаду дужан је да води здравствени дневник.
Технички пловни објекат мора да води књигу рада.
Књигу о уљима мора имати брод који превози уља и брод који користи течно уље.
Брод мора да има књиге санитарне отпадне и каљужне воде.
Брод мора да има дневник бродског смећа.

Члан 119.
Важење регистра теретног уређаја потврђује се годишњим контролним прегледом, а обнавља се сваке четврте године или најкасније сваке 
пете године, редовним прегледом.

Члан 120.
Важење сведочанства о способности брода за пловидбу траје до рока назначеног у сведочанству и може се продужити највише за 90 дана.
Важење сведочанства о баждарењу за  теретне  бродове траје  10 година,  а за  остале бродове  15 година од дана издавања.  Важење 
сведочанства о баждарењу продужава се за 10, односно 15 година, ако се утврди да подаци о истиснини или носивости одговарају стању на 
броду.
Важење привременог сведочанства о способности брода за пловидбу и привременог сведочанства о способности брода за превоз путника 
траје за оно време које је наведено у сведочанству, а најдуже до истека рока важења сведочанства о способности брода за пловидбу.
Важење сведочанства о способности брода за обављање пробне вожње траје 30 дана од дана издавања.

Члан 121.
Исправе из чл. 109, 110, 111, 113, 116, 117. и члана 118. став 1. овог закона, као и књиге из члана 114. и члана 118. став 2. овог закона 
издаје Управа, а књигу из члана 118. став 2. овог закона оверава Управа.
Књиге из члана 115. и члана 118. ст. 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог закона издаје лучка капетанија.
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ОРГАНИЗАЦИЈА УПРАВЕ

УНУТРАШЊЕ ЈЕДИНИЦЕ, ЊИХОВ ДЕЛОКРУГ И МЕЂУСОБНИ ОДНОС

Члан 2.
У Министарству се за обављање извршних и с њима повезаних инспекцијских и стручних послова у области утврђивања способности 
бродова за пловидбу и транспорта опасног терета, образују органи управе у саставу министарства и то:

- Управа за утврђивање способности бродова за пловидбу;
- Управа за транспорт опасног терета.

УПРАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СПОСОБНОСТИ БРОДОВА ЗА ПЛОВИДБУ

Члан 74.
Управа  за  утврђивање  способности  бродова  за  пловидбу  (у  даљем  тексту:  Управа),  као  орган  управе  у  саставу  Министарства  за 
инфраструктуру,  обавља  послове  који  се  односе  на:  утврђивање  способности  брода  за  пловидбу  вршењем  техничког  надзора  над 
бродовима  унутрашње  и  поморске  пловидбе  којим  се  утврђује  да  брод  одговара  захтевима  Техничких  правила,  признавањем 
прозвођача,испитних  институција  и  менаџмент  квалитетом;  развојем  и  управљањем  ризицима,  експертизом  штета  и  удеса  бродова, 
информативним технологијама и вођењем регистра бродова и регистра признатих произвођача и испитних институција и друге послове из 
делокруга Управе.

Члан 75.
У Управи за утврђивање способности бродова за пловидбу образују се следеће уже унутрашње јединице: 

• Одељење за технички надзор
• Одељење за индустријски надзор, управљање ризицима, признавање произвођача и менаџмент квалитетом
• Одсек за правне, кадровске, финансијско-планске и опште послове.

Члан 76.
Одељење за технички надзор обавља послове који се односе на: одобравање техничке документације на основу које се брод, чамац за 
јавни превоз и скела гради или преправља и техничке документације на основу које се израђују материјали, машине, уређаји и опрема, који 
су намењени за градњу, преправку и поправку брода, чамца за јавни превоз и скеле; надзор над градњом или преправкама; надзор над 
израдом материјала, машина, уређаја и опреме; основне, редовне, контролне и ванредне прегледе, као и баждарење постојећих бродова, 

8



чамаца за јавни превоз и скела, те надзор над извођењем преправки и обнављања оних делова брода, чамаца за јавни превоз и скела за 
које је прегледом утврђено да их треба поправити или обновити, као и обављање других стручних и техничких послова из ове области, и 
издавање и потврђивање бродских књига и исправа; обављање и других послова из делокруга Одељења.

Члан 77.
У Одељењу за технички надзор образују се следеће уже унутрашње јединице:

• Одсек за бродове унутрашње пловидбе
• Група за технички надзор поморских бродова.

Члан 79.
У Одсеку за бродове унутрашње пловидбе се образују следеће уже унутрашње јединице:

• Група за машинске уређаје, електро-уређаје и материјале
• Група за бродоградњу и баждарење пловних објеката
• Група за бродове унутрашње пловидбе - Нови Сад
• Група за бродове унутрашње пловидбе - Апатин
• Група за заштиту на раду, заштиту од пожара и заштиту животне средине

Члан 82.
Одељење за индустријски надзор, управљање ризицима, признавање произвођача и управљање квалитетом обавља послове који се 
односе на: стручне техничке послове утврђивања техничких услова за типове уређаја, машина, опреме и материјала који се уграђују на 
бродовима односно који служе за одржавање способности бродова за пловидбу у складу са важећим законима, међународним 
конвенцијама, националним прописима и правилима; учешће у раду домаћих и међународних стручних организација; праћење 
међународних конвенција, правила и других прописа и предлагање њихове примене; одобравање типских производа, произвођача, 
испитних институција и услужних привредних друштава; праћење испуњености захтева за безбедност и управљање ризицима; 
успостављање система менаџмента квалитетом, примену и одржавање истог; учествовање у интерним проверама способности бродова за 
пловидбу према ISO 9001; имплементацију захтева стандарда OHSAS 18001 и серије ЕN 45000; истраживање нових софтверских 
технологија, избор платформи и алата за рад и развој сопствених апликација; праћење рада електронске архиве; сарадњу са институцијама 
које се баве квалитетом и стандардизацијама и координацији развојних пројеката у овој области; успостављање система безбедне 
пловидбе, сигурности и безбедности транспорта; обављање и других послова из делокруга Одељења.
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Организациона шема Управе
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ДОКУМЕНТА НА ОСНОВУ КОЈИХ УПРАВА СПРОВОДИ ТЕХНИЧКИ НАДЗОР

ПРАВИЛА ЗА ГРАДЊУ БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ, књига I, година издања 1994.
Део 1, Надзор над градњом
Део 2-1, Труп
Део 2-2, Труп, допунски захтеви за танкере
Део 3, Опрема
Део 4, Стабилитет и надвође
Део 5, Противпожарна заштита
Део 6, Машински уређај
Део 7, Системи и цевоводи
Део 8, Машине

ПРАВИЛА ЗА ГРАДЊУ БРОДОВА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ, књига II, година издања 1994.
Део 9, Електрични уређаји
Део 10-1, Сигнална средства
Део 10-2, Навигациона опрема
Део 11, Заштита при раду
Део 12, Спречавање загађивања вода са бродова
Део 13, Радио уређаји
Део 14, Баждарење
Део 15, Аутоматизација

Део 16, Правила за градњу чамаца
Део 23, Правила о признању типског производа
Део 24, Правила о признању произвођача и испитних институција
Део 25, Материјали
Део 26, Заваривање

Правила о прегледу постојећих бродова
Правила за превоз путника
Правила о изради контејнера
Правила за теретне уређаје
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У току је ажурирање и издавање следећих техничких правила:

1. Технички надзор
2. Труп
3. Опрема
4. Опрема сигурности
5. Стабилитет и надвође
6. Баждарење
7. Противпожарна заштита
8. Спречавање загађивања вода са бродова
9. Заштита при раду на броду
10. Аутоматизација
11. Сигнално-навигациона средства и опрема
12. Радио уређаји
13. Електро уређаји
14. Машински уређаји
15. Системи и цевоводи
16. УРеђај за руковање теретом
17. Котлови, измењивачи топлоте и посуде под притиском
18. Расхладни уређаји
19. Типско признање производа
20. Додатни захтеви за речно-морске бродове
21. Заваривање
22. Материјали
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ПОСЕБНИ ПРАВИЛНИЦИ

На основу Закона о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености (Службени гласник РС 36/2009)
1. Признање испитних институција, услужних привредних друштава и произвођача (на основу Закона о техничким захтевима за 

производе и оцењивање усаглашености, Службени гласник РС 36/2009)
2. Способност брода за превоз путника
3. Способност брода за обављање пробне вожње и зоне пловидбе
4. Висине накнада за вршење техничког надзора

ОСТАЛО

У наредном периоду, кроз пружање стручних услуга Сектору за водни транспорт, ће се радити на издавању:
1. Техничка правила за градњу чамаца
2. Техничка правила за статутарни надзор пловила за разоноду (усклађено са Резолуцијом 25 – ЕК)
3. Техничка правила за градњу плутајућих објеката

АКТИВНОСТИ ГРУПЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР ПОМОРСКИХ БРОДОВА

1. Припрема за издавање сведочанстава за поморске бродове

Активности групе се координирају и остварују у сарадњи са Сектором за водни транспорт при Министарству за инфраструктуру и 
енергетику.
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Сведочанства која се издају на основу SOLAS Конвенције
Форма сведочанства Број Конвенција
Сведочанство о сигурности путничког брода 5121 SOLAS
Запис о опреми за сведочанство о сигурности путничког брода 5121а SOLAS
Сведочанство о сигурности конструкције теретног брода 5100 SOLAS
Сведочанство о сигурности опреме теретног брода 5110 SOLAS
Запис о опреми за сведочанство о сигурности теретног брода 5110а SOLAS
Сведочанство о сигурности радио уређаја теретног брода 5113 SOLAS
Запис о опреми за сведочанство о сигурности радио уређаја 5113а SOLAS
Сведочанство о ослобађању 5200 SOLAS

Сведочанства која се издају на основу MARPOL Конвенције
Форма сведочанства Број Конвенција
Међународно сведочанство о спречавању загађења нафтом 5116 MARPOL ANNEX I
Допуна међународном сведочанству о спречавању загађења нафтом – Запис о конструкцији и 
опреми за бродове који нису танкери за нафту

5116a MARPOL ANNEX I

Допуна међународном сведочанству о спречавању загађења нафтом – Запис о конструкцији и 
опреми за танкере за нафту

5116b MARPOL ANNEX I

Међународно сведочанство о спречавању загађења при превозу шкодлјивих течних материја у 
расутом стању

5126 MARPOL ANNEX II

Међународно сведочанство о спречавању загађења отпадним водама 5123 MARPOL ANNEX IV
Међународно сведочанство о спречавању загађења ваздуха 5124 MARPOL ANNEX VI
Supplement to Unternational Air Pollution Prevention Certificate 5124a MARPOL ANNEX VI
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Сведочанства која се издају на основу Конвенције о теретним линијама
Форма сведочанства Број Конвенција
Међународно сведочанство о теретној линији 5105 Load Lines 66/88
Сведочанство о ослобађању за међународну теретну линију 5205 Load Lines 66/88
Запис о условима доделе 5305 Load Lines 66/88

Сведочанства која се издају на основу Конвенције о баждарењу бродова
Форма сведочанства Број Конвенција
Сведочанство о међународној тонажи (1969) 5405 TONNAGE 69

Сведочанства која се издају на основу одредби IMO Конвенција
Форма сведочанства Број
Међународно сведочанство за систем против обраштања 5318 AFS Convention
Запис о систему против обраштања 5318a AFS Convention
Изјава о систему против обраштања 5319 AFS Convention
Међународно сведочанство о управљању баласним водама 5320 BWM Convention
Запис о операцијама са воденим баластом 5322 BWM Convention
Међународно сведочанство о сигурности рибарског брода 5323 SFV Convention
Запис о опреми за међународно сведочанство о сигурности рибарског брода 5323a SFV Convention
Међународно сведочанство о изузећу за рибарски брод 5324 SFV Convention
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Сведочанства која се издају на основу одредби IMO Правилника
Форма сведочанства Број Правилник
Међународно сведочанство о подесности за превожење опасних хемикалија у расутом стању 5216 IBC CODE
Међународно сведочанство о подесности за превожење течних гасова у расутом стању 5217 IGC CODE
Превожење чврстих расутих терета 5218 BC CODE
Посебни захтеви за бродове који превозе расуте терете 5219 IMD G CODE
Документ о дозволи да се утовара жито 5220 GRAIN CODE

Сведочанства која се издају на основу одредби IMO Правилника
Форма сведочанства Број Правилник
Сведочанство о сигурности пловила високе брзине 5300 HSC CODE 1994
Запис о опреми за сведочанство о сигурности пловила високе брзине 5300a HSC CODE 1994
Дозвола за рад пловила високе брзине 5310 HSC CODE 1994
Сведочанство о сигурности пловила високе брзине 5311 HSC CODE 2000
Запис о опреми за сведочанство о сигурности пловила високе брзине 5311a HSC CODE 2000
Дозвола за рад пловила високе брзине 5312 HSC CODE 2000

Сведочанства која се издају на основу одредби IMO Правилника
Форма сведочанства Број Правилник
Документ о усаглашености 5325 ISM CODE
Привремени документ о усаглашености 5326 ISM CODE
Сведочанство о управљању сигурношћу 5327 ISM CODE
Привремено сведочанство о управљању сигурношћу 5328 ISM CODE
Међународно сведочанство о безбедности брода 5329 ISPS CODE
Привремено међународно сведочанство о безбедности брода 5330 ISPS CODE
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АКТИВНОСТИ УПРАВЕ У СПРОВОЂЕЊУ ТЕХНИЧКОГ НАДЗОРА
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СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД РЕГИСТРОВАНИХ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
У ПЕРИОДУ ОД 2008. ДО 01112011.

На дан Број објеката са важећом дозволом

01.11.2008. 327
01.11.2009. 368
01.11.2010. 329
01.11.2011. 260
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СТРУКТУРА МЕЂУНАРОДНИХ АКТИВНОСТИ УПРАВЕ
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МЕЂУНАРОДНИ ПРАВНИ ОКВИР У КОМ ДЕЛУЈЕ УПРАВА

РЕЗОЛУЦИЈЕ И ДИРЕКТИВЕ

Резолуција 61, UNECE, Женева
Резолуција 24, CEVNI, UNECE, Женева
Међународна конвенција о ADN, (Европске одредбе о међународном транспорту опасних терета на унутрашњим пловним путевима), 
UNECE, Женева, издање 2011.
Конвенција о баждарењу бродова унутрашње пловидбе, 1966
Препоруке ДК (Дунавске комисије), Основне одредбе о пловидби Дунавом
Директива 87/2006 (ЕК-Брисел), Минимални технички захтеви за бродове унутрашње пловидбе

IMO – Комитет за поморску сигурност, Лондон
Конвенција Уједињених нација о условима за упис бродова, 1986.
Међународна конвенција о сигурности људског живота на мору, 1974.
Међународне конвенције о теретним линијама 1966
Међународна конвенција о баждарењу бродова 1969
Конвенције о међународним правилима за избегавање судара на мору (COLREG), 1972
Међународна конвенција о спречавању загеђења са бродова, 1973, измењена и допуњена Протоколом из 1978, са изменама и допунама 
(MARPOL 73/78)
Међународна конвенција о контроли штетних система који се користе против обрастања на бродовима 2001.
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ИЗВОД ИЗ ADN

ПОГЛАВЉЕ 1.15
ПРИЗНАВАЊЕ КЛАСИФИКАЦИОНИХ ДРУШТАВА

1.15.1 Опште одредбе
У случају  закључивања  међународног  споразума  који  се  односи  на општије  прописе  или  пловидбу  бродова  на унутрашњим пловним 
путевима и који садрже одредбе о целокупном опсегу активности класификационих друштава и њиховом признавању, било која одредба 
овог поглавља која је у супротности са било којим другим одредбама тог међународног споразума би се, у погледу односа између страна 
овог  споразума које су постале стране међународног споразума и од датума ступања на снагу овог последњег,  аутоматски брисала и 
заменила  opso  facto одговарајућом  одредбом  међународног  споразума.  Ово  поглавље  би  постало  ништавно  и  неважеће  чим  би 
међународни споразум ступио на снагу ако би све стране тог споразума постале стране међународног споразума.

1.15.2 Поступак за признавање класификационих друштава

1.15.2.1 Класификационо друштво које жели да буде препоручено за признавање у складу са овим споразумом подноси свој захтев за 
признавање, у складу са одредбама овог поглавља, надлежном органу уговорне стране.
Класификационо друштво припрема одговарајућу информацију у складу са одредбама овог поглавља. Оно саставља информацију, барем, 
на службеном језику државе у којој је захтев поднет и на енглеском језику.
Уговорна страна прослеђује овај захтев административном одбору, осим у случају да по њеном мишљењу услови и критеријуми из става 
1.15.3 очигледно нису задовољени.

1.15.2.2 Административни одбор именује стручни одбор и утврђује његов састав и пословник о раду. Стручни одбор разматра предлог, 
утврђује да ли класификационо друштво испуњава критеријуме из става 1.15.3 и даје препоруку административном одбору у року од шест 
месеци.

1.15.2.3 Административни одбор разматра извештај стручњака. Он доноси одлуку у складу са поступком из члана 17, 7. став ц), у року 
који не прелази годину дана, да ли да препоручи уговорним странама да треба да признају ово класификационо друштво. Административни 
одбор утврђује листу класификационих друштава које препоручује уговорним странама да их признају.

1.15.2.4 Свака уговорна страна може да одлучи да призна или не призна ова класификациона друштва искључиво на основу листе из 
става 1.15.2.3. Уговорна страна обавештава административни одбор и остале уговорене стране о својој одлуци.
Административни одбор ажурира листу признатих класификационих друштава коју објављују уговорне стране.
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1.15.2.5 Ако уговорна страна сматра да неко класификационо друштво више не испуњава услове и критеријуме из става 1.15.3, она може 
да  достави  административном одбору предлог  да се то  друштво  уклони  са  листе  препоручених  друштава.  Такав  предлог  мора  бити 
поткрепљен убедљивим доказима о неиспуњавању услова и критеријума.

1.15.2.6 Административни  одбор образује  нови стручни  одбор према процедури  из  става  1.15.2.2  који  обавештава  административни 
одбор у року од шест месеци.

1.15.2.7 Административни одбор може да одлучи, у складу са чланом 17, 7 став ц) да уклони назив датог друштва са листе друштава која 
се препоручују за признавање.

У таквом случају се дато друштво о томе одмах обавештава. Административни одбор такође обавештава све уговорне стране да дато 
класификационо  друштво  више  не  испуњава  захтеве  да  делује  као  класификационо  друштво  у  контексту  споразума  и  позива  их  да 
предузму неопходне кораке како би и даље испуњавале захтеве Споразума.

1.15.3 Услови и критеријуми за признавање класификационог друштва које подноси захтев за признавање у складу са овим споразумом
Класификационо друштво које подноси захтев за признавање у складу са овим споразумом мора да испуњава сваки од следећих услова и 
критеријума:

1.15.3.1 Класификационо друштво мора да буде у могућности да достави доказе да поседује велико знање и искуство у оцењивању 
пројектовања и градње бродова унутрашње пловидбе.  Друштво  треба да поседује  свеобухватна  правила  и  прописе за  пројектовање, 
градњу и периодичне прегледе бродова. Ова правила и прописи се објављују и непрекидно ажурирају и унапређју кроз истраживачке и 
развојне програме.

1.15.3.2 Регистри бродова којима је класификационо друштво издало класу треба да се објављују на годишњем нивоу.

1.15.3.3 Класификационо  друштво  не  смеју  да  контролишу  бродовласници  или  бродоградитељи,  нити  други  субјекти  који  су  у 
комерцијалне сврхе ангажовани на изради, опремању, ремонту или раду бродова. Класификационо друштво у погледу свог прихода не сме 
да зависи од једног јединог трговинског предузећа.

1.15.3.4 Седиште класификационог  друштва,  или његова испостава овлашћена да одлучује  и поступа на свим подручјима за које је 
задужена на основу прописа којима се регулише превоз на унутрашњим пловним путевима, треба да се налази у једној од држава страна.

1.15.3.5 Класификационо друштво и његови експерти треба да уживају велик углед у сектору превоза на унутрашњим пловним путевима; 
експерти треба да буду у могућности да доставе доказе о својој професионалној оспособљености.
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1.15.3.6 Класификационо друштво:
- мора имати професионално особље и инжењере у броју довољном за обављање техничких задатака надзора и прегледа као и за задатке 
управљања, подршке и истраживања, сразмерно задацима и броју класификованих бродова и довољно за ажурирање прописа и њихово 
развијање у светлу захтева у погледу квалитета;
- мора имати експерте у барем две уговорне стране.

1.15.3.7 Класификационо друштво треба да поступају у складу са етичким кодексом.

1.15.3.8 Класификационо  друштво  мора  да  има припремљен и  имплементиран  и  мора  да  одржава  делотворан  систем  унутрашњег 
квалитета заснован на одговарајућим аспектима међународно признатих стандарда квалитета и у  складу са стандардима EN ISO/IEC 
17020:2004 (инспекцијски органи) и ISO 9001:1997 или EN29001:1997. Класификационо друштво подлеже оцењивању система квалитета 
које врши независно тело оцењивача признато од стране администрације државе у којој се класификационо друштво налази.

1.15.4 Обавезе препоручених класификационих друштава
Препоручена класификациона друштва се обавезују да ће међусобно сарађивати како би се осигурала еквивалентност њихових техничких 
стандрада и њихово спровођење.

1.15.4.2 Препоручена класификациона друштва се обавезују да ће своје захтеве усклађивати са постојећим и будућим одредбама овог 
споразума.
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СПИСАК ПРИЗНАТИХ КЛАСИФИКАЦИОНИХ ДРУШТАВА ИЗ ДОМЕНА АДН

Bureau Veritas
Germanscher Lloyd

Lloyds Register
Russian Maritime Register of Shipping

Russian River Register
Shipping Register of Ukraine

ЗАМЉЕ ЧЛАНИЦЕ ДУНАВСКЕ КОМИСИЈЕ

Аустрија

Бугарска

Хрватска

Мађарска

Молдавија

Немачка

Румунија

Русија

Словачка

Србија

Украјина
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ПОДРУЧЈА РАДА КЛАСИФИКАЦИОНИХ ДРУШТАВА

Држава Класификациона друштва

Аустрија Lloyds Register
Germanischer Lloyd
Russian Maritime Register of Shipping

Француска Bureau Veritas
Немачка Germanischer Lloyd

Bureau Veritas
Lloyds Register

Мађарска Russian Maritime Register of Shipping
Russian River Register
Bureau Veritas

Холандија Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register

Молдавија Germanischer Lloyd
Bureau Veritas
Lloyds Register
Russian Maritime Register of Shipping
Russian River Register

Русија Russian Maritime Register of Shipping
Russian River Register

Словачка Bureau Veritas
Germanischer Lloyd
Lloyds Register
Russian River Register
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ЗАКЉУЧАК

Управа је, у овом тренутку, кадровски способна да обавља функцију дефинисану Законом.

Даљи статус Управе, у смислу раздвајања статутарног од класификационог надзора, зависи искључиво од брзине процеса евроинтеграција 
Републике Србије.  Најкасније до датума уласка Србије у чланство ЕУ, питање класификације бродова под заставом Србије мора бити 
решено у складу  са важећом европском рагулативом и конвенцијама ратификованим од стране Србије (АДН).

Варијанте решења овог питања су:

1 склапање  споразума  са  признатим  класификационим  друштвима  у  смислу  обављања  класификационог  надзора  (додела  класе 
танкерима) над бродовима под заставом Републике Србије;

2 формирање  независног  тела  које  би  вршило  класификацију  бродова  унутрашње  пловидбе.  Такво  тело  би  морало  да  испуни 
критеријуме  дефинисане  у  европском законодавству  (Директива  87/2006,  ЕК),  а  имплементиране  кроз  Правилник  о  критеријумима  за 
признање класификационих друштава.
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