
         
 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА  

Лучка капетанија Сремска Митровица 

Број :342-23-8/22 

Датум :23.07.2022.г. 
 

                                           САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 8/22 
 

              Обавештавају се заповедници и старешине бродова и састава, предузећа речног 

саобраћаја, aгенти пловидбе као и остали учесници у пловидби, заинтересована правна и 

физичка лица о следећем: 

 

             На сектору надлежности Лучке капетаније Сремска Митровица, од км.48+000 до 

км. 211+000 ( км. 178+000 десна обала ) реке Саве, водостаји ће се наредних дана 

кретати испод ниских пловидбених нивоа, па се препоручује ангажовање искусних 

навигатора за све бродове и саставе. 

            Скреће се пажња свим учесницима у пловидби да обрате посебну пажњу 

приликом пловидбе кроз секторе Камичак, Мрђеновац, Шабачки сектор и сектор Раче и 

да прилагоде брзину и саставе у циљу заштите људских живота, материјалних добара, 

животне средине и безбедности пловидбе;  

             Посебну пажњу обратити на сектор Камичaк, км. 87+500, због смањених дубина 

(око 150 цм) и низводно од градилишта моста на км.110+500, због смањене ширине 

пловног пута – на км. 108+400 ширина је 40 метара. 

 

             Дозвољена је пловидба за бродове који плове самостално, или са једним 

пловилом у саставу. 

             Забрањује се ноћна пловидба и пловидба у условима ограничене 

видљивости за све бродове који превозе опасне материје. 

 

              Заповедници и старешине бродова и бродских састава дужни су уписати сваки 

ванредни догађај на наведеном сектору (измене у пловном путу, насукивања-

одсукивања...) у „Извештаје о доласку брода“ и Бродски дневник и доставити овој 

капетанији.  

             О свим променама на пловном путу Лучка капетанија Сремска Митровица ће 

благовремено известити све учеснике у пловидби путем „Саопштења бродарству“. 

 
              Сваки прекршај одредаба овог "Саопштења бродарству" сматраће се прекршајем 

унутрашње пловидбе и казниће се по Закону о пловидби и лукама на унутрашњим водама 

(Сл. гласник РС 73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 104/16, 113/17 др. закон, 113/17 др. закон, 

41/18, 95/18, 37/19, 9/20 и 52/21).         . 

              

                          Из ЛК Сремска Митровица дана 23.07.2022.г. број 342-23-8/22 УСБ. 
  

                                                                                                             Шеф Лучке капетаније 

                                                                                                               Стеван Живановић 



 
 
 

 

 


