
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Сектор за водни саобраћај и безбедност пловидбе 

Лучка капетанија Београд 

Број: 342-2-14/18-02 

Датум: 19. јун 2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

Лучка капетанија Београд, на основу члана 170. 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 

и 41 од 31. маја 2018. године), издаје 

 

САОПШТЕЊЕ БРОДАРСТВУ број 14/2018 

 

Обавештавају се бродарства, заповедници бродова, старешине пловила, предузећа 

речног саобраћаја и водопривреде, надлежни органи и организације, марине и наутички 

клубови и остали учесници у пловидби да ће 22. 23. и 24. јуна 2018. године, у времену од 

11.00 до 16.00 часова по предвиђеним дневним сатницама на rkm 1164 до rkm 1165 реке 

Дунав, десна обала, на потезу Ада Хуја, ван пловног пута, (испред ЈК „Палилула“), ван 

пловног пута, бити одржан спортско-едукативна манифестација на води, обука у вожњи 

скутера.  

Упозоравају се сви учесници у пловидби који плове пловним путем реке Дунав на 

сектору rkm 1164+000 до rkm 1165+000, да своју брзину и курс прилагоде општој 

безбедности пловидбе.  

Упозоравају се учесници манифестације да се током извођења планираних 

наутичких активности строго придржавају одредаба о пловидби на унутрашњим пловним 

путевима, као и посебних наутичких услова прописаних одобрењем Лучке капетаније 

Београд. 

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 

и 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). 
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