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САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 16/22 
 

               Обавештавају се заповедници и старешине бродова и састава, предузећа речног саобраћаја и 

водопривреде, као и остали учесници у пловидби о следећем: 

 Због изузетно ниског водостаја на реци Сава извршена су мерења – преглед дубина у 

пројектованом пловном путу реке Сава од 86+000 км до 132+200 км, од стране стручне службе  

„ПЛОВ ПУТ „ и добијени су следећи резултати при водостају на водомерној станици Шабац  при 

водостају на дан 07.08.2022. од -120 цм, етијаж Шабац -64 цм: 

  -на 87+000 десна страна пловног пута дубина 150 цм; 

 -на 87+700 средина пловног пута дубина 150 цм; 

 -на 86+400 лева страна пловног пута дубина 140 цм; 

- -на 90+900 на десној страни пловног пута дубина 140 цм; 

 -на 93+800 на левој страни пловног пута дубина 120 цм; 

 -на потезу 93+100 до 94+200 на левој страни пловног пута дубина је испод 160 цм; 

 -на 107+600 на десној страни пловног пута дубина 160 цм; 

 -на 107+800 на левој страни пловног пута дубина 150 цм; 

 -на 127+200 на десној страни пловног пута дубина 170 цм, а на средини пловног пута дубина 

је 160 цм; 

 -на 126+900 на левој страни пловног пута дубина 160 цм,као и на 127+300  

Скреће се пажња свим учесницима у пловидби да обрате посебну пажњу приликом пловидбе 

кроз наведени сектор и да прилагоде брзину и саставе у циљу заштите људских живота, 

материјалних добара, животне средине и безбедности пловидбе;  

Сваки прекршај одредаба овог саопштења бродарству сматраће се прекршајем у унутрашњој 

пловидби и казниће се у складу са одредбама Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама 

(„Службени гласник РС“, бр. 73 од 12. октобра 2010, 121 од 24. децембра 2012, 18 од 13. фебруара 

2015, 96 од 26. новембра 2015 - др. закон, 92 од 14. новембра 2016, 104 од 23. децембра 2016 - др. 

закон , 113 од 17. децембра 2017 - др. закон, 41 од 31. маја 2018. године) и Уредбом о условима за 

пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, број 96 од 8. 

септембра 2014. године). 

              

            Из ЛК Сремска Митровица дана 09.08.2022.г. број 342-23-16/22 УСБ. 
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