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Tisztelt Cím, 

 

A Szerbia Útjai Közvállalat (JP Putevi Srbije) felelős felügyelő szervének utasítására a PRO-

INŽENJERING Rt., Belgrád tervező ház májusban elvégezte a szisztematikus vizsgálatot a 

Zentánál lévő, IIA 105 közút 75+685 km szakaszán található, Tiszán átívelő közúti-vasúti hídon. 

 

A közúti-vasúti híd szisztematikus vizsgálatáról szóló Jelentés kézhezvétele után, amely a közúi és 

vasúti forgalom 20km/órás sebességkorlátozásáról és a közúti járművek tömegének 20 tonnára 

történő korlátozásáról szóló intézkedési javaslatot tartalmazza, elkészült A Zentánál lévő, IIA 105 

közút 75+685 km szakaszán található, Tiszán átívelő közúti-vasúti hídon történő közlekedésről és 

a közlekedési jelzőrendszerről szóló terv, amely eleget tesz az említett intézkedési javaslatnak. 

 

Az említett közlekedési jelzőrendszerről szóló tervhez megkapták a Minisztérium Végzését, majd 

kihelyezték azt. 

 

Ami a további, közúti-vasúti híd javításáról szóló Terv kidolgozására vonatkozó tevékenységeket 

illeti, forduljanak a Szerbiai Vasutakhoz. Az az ő hatáskörükbe tartozik.  

 

 

Tisztelettel, 

 

 

          I és II rendű közutak karbantartásáért 

felelős részleg 

         MEGBÍZOTT IGAZGATÓ 

           ________________________________

          /Zoran Stojisavljević, okl. építőmérnök/ 

Kézbesítve: 

 

1. Címzett 

2. Szerbia Útjai Közvállalat (JP Putevi Srbije) - I és II rendű közutak kabrantartásáért felelős 

részleg 

3. Szerbia Útjai Közvállalat (JP Putevi Srbije) - I és II rendű közutak kabrantartásáért felelős 

részleg, „Újvidék” osztály, Újvidék 

4. Szerbia Útjai Közvállalat (JP Putevi Srbije) - Archívum 
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Tárgy: Tiszán átívelő közúti-vasúti híd 

Tisztelt Cím,  

Az Ön 35-16/2022. számú 2022.12.14-i keltezésű levele kapcsán, amely a Tiszán 

átívelő közúti-vasúti híd Banatsko Miloševo-Zenta-Szabadka útvonal 205-ös számú vasút 

35+369 km szakaszára és a IIA-105 közút 72+685 km szakaszára vonatkozik, értesítjük Önt, 

hogy a Szerbiai Vasúti Infrastruktúra Rt. (Infrastruktura železnice Srbije a.d.) csökkentette a 

sebességhatárt és korlátozta a hídon áthaladó vasúti forgalom tengelyterhelését. 

Kezdeményeztük a híd helyreállításáról szóló tervdokumentáció kidolgozását, amely 

2023. februárjáig befejeződik. A tervdokumentáció átvétele után a Szerbiai Vasúti 

Infrastruktúra Rt. (Infrastruktura železnice Srbije a.d.) és a Szerbia Útjai Közvállalat (JP Putevi 

Srbije) közbeszerzés útján választ szakképzett Kivitelezőt, akivel a híd helyreállításáról szóló 

Szerződést megkötjük.  

A helyreállítási munkálatok során szükség lehet a forgalom ideiglenes leállítására. A 

munkálatok megkezdése előtt, a kidolgozott tervdokumentáció alapján elkészül a 

forgalomszervezési terv a hídon történő munkálatok idejére, amely leírja a forgalom ideiglenes 

leállításának pontos időintervallumait és a forgalom ideiglenes megszervezését ezen 

időintervallumok alatt.  

Tisztelettel, 

     MEGBÍZOTT VEZÉRIGAZGATÓ 

________________________ 

         dr Nebojša Šurlan 




