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ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивљњу техничких прописа 
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину 

информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање 
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10, 

114/2015) 

 
110-00-123/2017-06 
 
 
 

Датум: 

1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса):Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-
26 

2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс): Ивана Кунц, ivana.kunc@mgsi.gov.rs, 
2029910 

3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна: Предлог правилника о спречавању загађења 
унутрашњих вода проузрокованог пловидбом, Draft Rules on prevention of pollution of inland waterways caused by navigation, 11 
страна 

4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Члан 63. став 8. 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) 

5. Веза са другим прописима: нема 

6 Разлози за доношење техничког прописа: спровођење ове законске одредбе предвиђено је Планом рада Владе за 2017. годину 
 

6. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи 
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то 
могуће): спречавање загађења унутрашњих вода проузрокованог пловидбом 

7. Фаза: 
   Технички пропис у припреми  
   [  ]  Да      
 

 Ако је технички пропис објављен, навасети разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме 

8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику): Овим правилником се прописују обавезе и мере 
које заповедник пловила предузима у циљу спречавања загађења, поступање са зауљеним и замашћеним материјама, отпадним 
уљима и остацима горива, мере које се односе на прикупљање, сортирање и означавање комуналаног и другог посебног отпада, 
захтеви које морају да испуњавају бродови, плутајући објекти и пријемне станице у циљу спречавања загађења, начин испуштања 
остатака терета и захтеве за посуде за остатке, поступање са отпадним водама на путничком броду, начин поступања органа који су 
надлежни за реаговање на загађење које је проузроковано пловидбом и обавезне елементе техничких и оперативних планова за 
спречавање загађења, односно смањивање и ублажавање последица насталог загађења 
This Regulation prescribes the obligations and measures taken by the ship's master in order to prevent pollution, treatment of oily and mast 
materials, waste oils and fuel residues, measures relating to the collection, sorting and marking of communal and other special waste, the 
requirements that ships must fulfill, floating objects and receiving stations in order to prevent pollution (method of discharge of cargo 
residues and requirements for residue canisters, treatment of waste water on a passenger ship, manner of treatment of bodies responsible 
for response to pollution caused by navigation and mandatory elements of technical and operational plans for the prevention of pollution, 
i.e. reduction and mitigation of the pollution consequences) 

9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као 
основа за његову израду: Законом о потврђивању Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни 
споразум о сливу реке Саве („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 19/15), Република Србија је ратификовала 
међународни документ који се односи на спречавање загађења вода реке Саве и њених притока чиме су одредбе савског 
протокола постале обавезујуће. Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Србија и Република Словенија као уговорне 
стране су се споразумеле и усагласиле текст Протокола о спречавању загађења вода проузрокованог пловидбом уз Оквирни 
споразум о сливу реке Саве у складу са одредбама члана 30. став 1. Оквирног споразума о сливу реке Саве, закљученог у Крањској 
Гори 3. децембра 2002. године. При усаглашавању текста Протокола узети су у обзир документи усаглашени на европском нивоу, 
односно поглавље 10 Европског кодекса о унутрашњим пловним путевима (CEVNI) (UNECE, CEVNI Rev5, 2015, European Code for 
Inland Waterways, Rev.5) које се односи на спречавање загађења вода и уклањање отпада са пловила. При усаглашавању правила у 
области спречавања загађења узете су у обзир и одредбе Дела 7 Правила Европског споразума о међународном превозу опасног 
терета унутрашњим пловним путевима (ADN) из 2000. године (Указ о потврђивању Споразума, „Службени гласник РС- Међународни 
уговори”, број 3/10), а које се односе на захтеве за утовар, транспорт, истовар и руковање теретом. Узете су у обзир и Препоруке 
Дунавске комисије о организованом прикупљању отпада са бродова на Дунаву (Donaukommission, Expertengruppe 
“Shifffsbetreibsabhälle”, Dok. DK 48/II-2012), с обзиром да заједно са одговарајућим одредбама Конвенције о сакупљању, одлагању и 
пријему отпада насталог пловидбом на Рајни и притокама (CDNI) (Central Commission for the Navigation of the Rhine, Convention on 
the collection, deposit and reception of waste produced during navigation on the Rhine and Inland Waterways of  9 September 1996 
(CDNI)), управо оне представљају скуп најважнијих прописа у области загађивања вода пловилима унутрашње пловидбе на 
европским пловним путевима 

10. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа 
за његову израду и разлози за њихово некоришћење: нема 

11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: доношење се очекује у октобру месецу 2017. 
године, ступање на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јуна 
2019. године 

12. Предложени датум примене прописа: 1. јуна 2019. године 

mailto:ivana.kunc@mgsi.gov.rs


13.  Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: материја која се уређује Предлогом 
правилника није до сада била уређена, те нема прописа који се ставља ван снаге 

14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа? 
 [  ]  Не 
 

15. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика? 
 
 [  ]  Нe 
16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви? 
 
 [  ]  Нe 
17. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере? 
 
 [  ]  Нe 

18. Процена потреба за нотификацијом: 
 
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту          [  ]  Дa       

  
-По споразуму СТО / ТБТ         [  ]  Дa       

 
-Остало – нпр. СТО / СПС-а     [  ]  Дa       

 


