
Обавештење  

о Предлогу правилника о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача 

опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција, 

односно садржину и образац одобрења за рад произвођача, услужних привредних друштава и 

испитних институција 

 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре припремило је Предлог правилника 

о условима и поступку за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова 

унутрашње пловидбе, услужних привредних друштава и испитних институција, односно садржину и 

образац одобрења за рад произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција, о 

којем достављамо податке у складу са чланом 3. Уредбе о поступку пријављивања и начину 

информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање усаглашености и стандарде 

(„Службени гласник РС”, бр. 45/10 и 114/15), и то: 

1) Подаци о надлежном органу: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

(контакт особа Живка Ванчаговић, 2607080, zivka.vancagovic@uprava-brodova.gov.rs); 

2) назив техничког прописа у припреми: Предлог правилника о условима и поступку за 

издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, услужних 

привредних друштава и испитних институција, односно садржину и образац одобрења за рад 

произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција; 

3) правни основ за доношење: члан 90љ став 3. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 

водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15-др. закон, 92/16 и 104/16-др. закон); 

4) врста, односно назив производа и друге податке ради ближе идентификације производа на 

које се технички прописа у припреми односи на: 

произвођаче материјала, опреме и уређаја који се уграђују на пловила унутрашње пловидбе, тела за 

оцењивање усаглашености и услужна привредна друштва која пружају техничке услуге власницима 

пловила или произвођачима; 

5) разлог за доношење техничког прописа: спровођење ове законске одредбе предвиђено је 

Планом рада Владе за 2017. годину; 

6) подаци о стандардима или техничким спецификацијама на које се технички пропис у 

припреми позива, односно који се користе као основа за његову израду: SRPS ISO 9001; 

7) кратак садржај техничког прописа у припреми: Овим правилником прописују се услови и 

поступак за издавање одобрења за рад домаћих произвођача опреме бродова унутрашње пловидбе, 

услужних привредних друштава и испитних институција, односно садржину и образац одобрења за 

рад произвођача, услужних привредних друштава и испитних институција; 

8) очекиван датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: доношење 

правилника се очекује у октобру месецу 2017. године, а ступање на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”; 

9) назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: Даном 

ступања на снагу овог правилника, престаје да важи Одлука о техничким правилима Југорегистра о 

признању произвођача и испитних институција („Службени лист СФРЈ”, број 60/88); 

10) податке о међународним стандардима за производе који су предмет техничког прописа у 

припреми који се не користе као основа за његову израду, као и разлоге за њихово некоришћење: 

нема; 

11) процену да ли технички пропис у припреми треба пријавити у складу са одређеним 

међународним споразумом чији је потписник Република Србија: Сматрамо да треба пријавити 

пропис из разлога горе наведених; 

12) податак да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика: текст 

Предлога правилника није доступан на страном језику. 

 

 


