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САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ бр. 2/22 
 

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

водопривреде, као и остали учесници у пловидби о следећем: 

 

            Предузеће „Az Virt“ огранак Београд, отпочеће са радовима на изради друге фазе моста 

Рума-Шабац, преко реке Саве на км 110+400, дана 10.03.2022. године. Радови ће трајати до јула 

2022. године.  

 

             У време обављања радова биће омогућена пловидба свих бродова и састава, уз најаву на 

VHF 16 каналу и на телефоне 062 88 20 700 Aвдо Ђедовић – шеф градилишта и 060 13 30 610 – 

дежурни чамац. 

 
           Динамиком извођења радова предвиђене су краткотрајне обуставе пловидбе у трајању од око 

20 минута, када ће бити постављена 2 знака А.1а на осовини пловног пута и то један  на км. 

111+500, окренут узводно, а други на км.109+400, окренут низводно. 

 

            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). 

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

бродарству“ 

 

            Из ЛК Сремска Митровица дана 03.03.2022.г. број 342-23-2/22 УСБ. 
  
  

                                                 Шеф Лучке капетаније 

 

                                                                                             Стеван Живановић 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


