
                             
                     Република Србија 

    МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

      САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе 

       Лучка капетанија Сремска Митровица 

Број : 342-23-11/22 

Датум :29.07.2022. године 

 

Лучка капетанија Сремска Митровица, на основу члана 170. Закона о пловидби и 

лукама на унутрашњим водама водама („Службени гласник РС“, број 73/10, 121/12, 18/15, 

96/15-др. закон, 92/16 и 104/16-др. закон и 41/18), издаје 

 

                                    С А О П Ш Т Е Њ Е    Б Р О Д А Р С Т В У 

 

Број 11/22 

 

             Обавештавају се заповедници и старешине бродова и састава, предузећа речног   

саобраћаја и водопривреде, као и остали заинтересовани учесници у пловидби о 

следећем:               

              Туристичкој организацији града Шапца организује 51. Пливачког маратона 

„Јарак-Шабац“, на реци Сави, од Јарка - км.124+000 до Шапца - км.105+000, дана 

07.08.2022. године, у времену од 10.00 до 17.00 часова.          

              Због безбедности учесника маратона забрањује се пловидба пловилима свих 

категорија на овом сектору реке Саве, у времену од 10.00 до 17.00 часова. 

              За време трајања маратона уз учеснике ће се  перманентно налазити потребан 

број пратећих чамаца, са стручном посадом и опремом за спашавање, који ће 

упозоравати све евентуалне учеснике у пловидби, који не буду поштовали одредбе овог  

„Саопштења бродарству“.              

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, 95 од 8. децембра 2018 – др. закон, 37 од 29. маја 2019 – др. закон, 9 од 

4. фебруара 2020. године) и Уредбом о условима за пловидбу и правилима пловидбе на 

унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број 96/2014 и 111/2020). 

              О евентуалним изменама, ЛК Сремска Митровица ће издати ново „Саопштење 

бродарству“ 

               Из ЛК Сремска Митровица, дана 29.07.2022.год., под бројем 342-23-11 /22 УСБ. 

 

 

                                                                                                       Шеф Лучке капетаније 

                                                                                                         Сремска Митровица 

 

                                                                                                       Стеван Живановић, кап.. 


