
27. СКУПШТИНА МЕЂУНАРОДНЕ ПОМОРСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (IMO)

27. Редовно  заседања Скупштине Међународне поморске организације (IMO) одржано је у 
Лондону  од  21.  до  30.  новембра 2011.  године  на  коме  је  присуствовало  преко  хиљаду 
делегата који су представљали 160 државa чланицa. Заседању Скупштине присуствовале су 
и  три придружене  чланице  IMO,  представници Уједињених  нација,  девет међународних 
организација и 32 невладине организације које имају консултативни статус.

На овом заседању Скупштине разматрана су следећа питања:

1. Усвајање дневног реда
2. Избор председника и потпредседника Скупштине
3. Примена члана 61.  Конвенције  IMO -  Извештај  Савета  Скуптшини  о  свим захтевима 

чланица за одступањем од примене поменутог члана
4. Именовање комитета Скупштине:

a) Именовање Комитета за акредитације
b) Именовање других комитета, по потреби

5. Разматрање извештаја комитета Скупштине:
a) Извештај Комитета за акредитације
b) Извештаји осталих комитета

6. Извештај Савета о раду Организације од 26. редовног заседања Скупштине
7. Стратегија и планирање
8. Добровољно оцењивање држава чланица IМО
9. Разматрање извештаја и препорука Комитета за поморску сигурност
10. Разматрање извештаја и препорука Правног комитета 
11. Разматрање извештаја и препорука Комитета за заштиту морске средине
12. Разматрање извештаја и препорука Комитета за техничку сарадњу 
13. Разматрање извештаја и препорука Комитета за олакшице
14. Извештај о дипломатским конференцијама:

a) Међународна конференција за измену Међународне конвенције о одговорности и 
накнади за штету у вези са превозом опасних и штетних материја морем (2010 HNS 
Конференција),

b) Међународна  конференција  држава  чланица  Међународне  конвенције  о 
стандардима  за  обуку,  издавању  уверења  и  вршењу  бродске  страже  помораца 
(2010 STCW Конференција).

15. Конвенција  о  спречавању  загађења  мора  отпадним  и  другим  материјама  из  1972.  и 
Протокол из 1996 уз  њу:  извештај  о  извршавању функција  Секретаријата и осталих 
дужности

16. Управљање ресурсима:
a) Извештај о заосталим уплатама чланарине и аконтацијама у Радни капитални фонд
b) Подношење биланса и ревизорски извештај
c) План буџета за период 2012.-2013. година

17. Финансијска одрживост Светског Поморског Универзитета
18. Глобалне поморске институције за обуку:

a) Извештај о Светском поморском универзитету
b) Извештај о Међународном институту за поморско право IMO 

19. Спољни односи:
a) Односи са Уједињеним нацијама и специјализованим агенцијама
b) Јединица заједничке инспекције
c) Односи са међувладиним организацијама
d) Односи са невладиним организацијама
e) Извештај о обележавању Светског дана поморства у 2010. и 2011. години
f) Међународна поморска награда
g) Додела одликовања IMO за изузетну храброст на мору
h) Дан поморца

20. Извештај о статусу Конвениције и чланству Организације
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21. Извештај о статусу конвенција и других мултилатералних инструмената на основу којих 
Организација обавља своју функцију

22. Избор чланова Савета, сходно члановима 16. и 17. Конвенције IMO
23. Избор чланова у управу Пензионог комитета IМО
24. Именовање спољног ревизора
25. Именовање генералног секретара
26. Датум и место одржавања 28. редовног заседања Скупштине
27. Растанак са Ефтимиосом Митропоулисом (генерални серетар који одлази у пензију од 1. 

јануара 2012. године) 
28. Допунске тачке Дневног реда

На 27. заседању Скупштине усвојене су следеће резолуције:

Број резолуције Назив резолуције
А.1033(27) Дан поморца
А.1034(27) Уважавање рада у Организацији Е. Е. Митропулосу
А.1035(27) Прихватање именовања Генералног секретара
А.1036(27) Именовање спољног ревизора
А.1037(27) Стратешки план Организације (за шестогодишњи период од 2012. до 

2017. године)
А.1038(27) Акциони план на високом нивоу Организације и приоритети за 2012.-

2013. годину
А.1039(27) План буџета за период 2012.-2013. година
А.1040(27) Презентација завршног рачуна и извештај ревизора
А.1041(27) Заостали доприноси
А.1042(27) Измена финансијских прописа Организације

(ступају на снагу 1. јануара 2012. године)
А.1043(27) Периодични преглед административних захтева 

обавезујућих IМО инструмената
А.1044(27) Пиратствo  и  оружанe пљачкe  против бродова у  водама у  близини 

обале Сомалије
А.1045(27) Аранжмани за трансфер пилота
А.1046(27) Светски радио навигациони систем
А.1047(27) Принципи  о  минималном  броју  чланова  посаде  потребном  за 

безбедно управљање
А.1048(27) Правилник о сигурном превозу терета на палуби за превоз дрва (2011 

TDC Правилник)
А.1049(27) Правилник  о  програму  појачане  инспекције  приликом  прегледа 

бродова за превоз расутих терета и танкера за превоз нафте (2011 
ESP Правилник);

А.1050(27) Измењене препоруке за улазак у затворени простор на броду
А.1051(27) IMO/WMO метеоролошке информације  на  океанима  и  документ  о 

смерницама за службе упозорења
А.1052(27) Процедуре за државне лучке инспекције
А.1053(27) Смернице за усклађен систем прегледа и издавања сведочанстава, 

2011
А.1054(27) Правилник за спровођење обавезних IМО инструмената, 2011
А.1055(27) Издавање сведочанстава  за  бродове који су  обавезни да  поседују 

CLC сведочанство
А.1056(27) Промоција шире примене Смерница о фер  третману  према 

поморцима у случају поморске несреће из 2006. године
А.1057(27) Издавање  сведочанства  за  уклањање  олупине  бродова  који  су 

регистровани као bareboat
А.1058(27) Прикупљање и чување доказа након тешког кривичног дела до којег је 

дошло на  броду,  или након  извештаја  о нестану лица  са брода и 
медицинска брига о жртвама

А.1059(27) Односи са невладиним организацијама
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На заседању Скупштине изабран је  нови Савет  IMO-а чији  ће мадтат бити  наредне две 
године. Досадашњи Генерални секретар Ефтимиос Митропоулос од 1. јануара 2012. године. 
одлази у пензију, а њега је у наредном четворогодишњем мандату наследио Који Сикимицу.

У истом периоду  Краљевски институт за бродоградњу  (Royal Institution of Naval Architects),  
чији  је  Управа  за  утврђивање  способности  бродова  за  пловидбу  корпоративни  члан, 
организовао је  предавање 23.  новембра 2011. године са темом  „Откључавање Арктика и 
могућност искоришћавања енергије  која се налази испод њега“ а предавач је  био Сергеј 
Франк, председник Совкомфлота, највеће руске бродарске компаније.
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