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Десило се да је човек купио брод 
(као на слици), пластичне грађе, 
дужине 11,20 м, погоњен мото-

ром ‹јанмар› 4 цилиндра, непознатих 
техничких карактеристика, 1 усис рас-
хладне воде, корито непознатог газа, 
без много опреме и на први поглед – 
у  неодржаваном стању. Привезан за 
понтоне у Земунском наутичком клу-
бу, на проточном делу Дунава изнад 
‹Венеције›. 

Због наступајуће зиме и могућег сне-
га и леда, нови власник нашао зимско 
склониште у марини ‹Колорит› у старом 
савском Зимовнику (Нови Београд), и 
за јуче, у четвртак, било договорено 
склањање брода на сигурнију локацију. 
Проблем искрсао што је нови власник 
још увек био у поступку добијања до-
зволе УМЧ (Управљач моторног чам-
ца), а човек који је обећао да ће за ту 
прилику управљати бродом изненада 
отказао, као што се често дешава са 
обећањима пријатеља, а још догово-
рено и да дође мајстор-механичар да 
претходно на самом привезу у Земуну 
провери стање мотора и среди ако му 
шта фали, и кад се стигне на нову ло-
кацију, да обави зимску конзервацију 
мотора и постојећег воденог система.

Потрага за капетаном

Требало је тражити другог капетана, 
али кога, за кратко време! Мајстор-
механичар је имао нека имена у свом 
адресару, али тог јутра баш сви заузе-
ти, или се не јављају, или недоступни, 
или им кратко време за припреме. . . 
Испоставило се да је познавао и мене, 
али се мало нећкао, стар сам човек, мо-
жда рано за звање, неки дуго спавају. . .

И тако ме јуче, у четвртак, пробуди 
телефон, с питањем да ли сам слободан, 
и да ли бих хтео, да за неку надокнаду 
– ја то да обавим.

Најнезгодније време за размишљање 
и разговор, за спаваче још увек ни ноћ 
ни дан, у соби полумрак, ја у сањивом 
стању, седећи на ивици кревета, не 

знајући ништа како је  напољу, ни какав 
је брод, ни какав погон, каква опрема… 
а знајући и да толиким бродом нисам 
никада управљао…

Ипак, питање части је превагнуло, 
и госпо›н Раде се запути на земунски 
кеј. Срећом, време мирно, без ветра, 
видљивост добра за ово доба године, 
вода дунавска без наноса, грања и бал-
вана (понадасмо се да ће тако бити и 
на Сави). Кратко упознавање, али на 
броду непријатна сазнања: нови влас-
ник саопштава да мотор у раду штуца, 
отказује, и да је открио да се однекуд 
мешају вода и гориво. На то ће мајстор: 
„Сигурно, ако је претходни власник ку-
повао тракторски дизел код шверце-
ра…“ И он се даде на пипави посао да 
утврђује дијагнозу, наоружан крпама 
и ‹шрафцигерима›, да расклапа филте-
ре-сепараторе, да продувава цеви, и ко 
зна шта још, из његовог механичарског 
искуственог арсенала.

После нашег неизвесног чекања упа-
лисмо мотор, али сам ја дотле, не губећи 
време,  ‹снимао› ситуацију, у жељи да се 
што боље упознам са мени непознатим 
погонским системом 4-цилиндричног 
мотора: проучавао систем ручице за гас, 
точак кормила није био стегнут, и чак и 
кад га је мајстор притегао, имао је велики 
празан ход, а није имао користан инстру-
мент за показивање положаја пера крме 
(рудер). Брод је имао затечене спољне, 
везивне конопце, али превише кратке, 
запрљане, мокре, са неким неразмрше-
ним, стегнутим чворовима, и тешким 
зарђалим карабињерима на крајевима. 
Што је још горе, уграђене битве на па-
луби биле су несразмерно мале и ниске, 
тако да нису могле ни да приме више 
војева конопаца. Постојао је још један 

неискоришћени конопац, смотан, и ле-
жао недоступан, на дну бочне коморе у 
облику дубоког бунара. Постојали су и 
одбојници, а у салону, преко плишаног 
тапацирунга, чакља са гвозденом куком 
(на пластичном чамцу!), коју је у само-
градњи исковао неки бравар.

Погодна околност овог зимског пе-
риода била је што су многи власници 
чамаца са земунских понтона већ из-
вукли своје чамце на суво, па је и око 
нашег понтона било доста слободног 
воденог простора за маневар испловља-
вања. Узгред сам са мојим савским ис-
куством процењивао и брзину воде, али 
и саобраћај пловним путем и пролазак 
самохотки, а било их је, зачудо! 

Мотор је већ био стартован, на праз-
ном ходу, сва тројица смо у неизвесно-
сти ослушкивали његов рад, и потом је 
већ дошло неко време да ја преузмем 
одлучујућу реч. Из предострожности, 
тражио сам да пустимо мотор да ра-
ди мало дуже, у месту, и иако сам се 
нашао за командама непознатог брода 
непознатих особина, наше одвајање од 
понтона, уз малу помоћ речне струје,  
прошло је неосетно, задовољавајуће.

А колики је газ?

Ручица за гас и њене сајле, показало 
се, биле су у добром стању, и промена 
гаса ишла је благо и поступно. Прамац 
брода оставио сам у истом смеру, узвод-
но, и не говорећи ништа, и не питајући 
никога, јер то је било моје право, усме-
рио сам се узводно, још коју стотину 
метара, сад већ испод Гардоша.

Окрет удесно ка ширини Дунава, и 
наш правац ка бежанијском Зимовнику. 
Земунских чамаца готово да и није би-

Пластични брод ‘Нарвал’ домаће ► 
производње, дужине 11,20 м  

(летња слика са интернета, преузета 
за потребе доње приче). 

Фото: www.narvalboats.com
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Уколико желите да поделите доживљаје 
са неке од ваших пловидби пошаљите нам 
текст и фотографије на адресУ:
savski.ladjari@gmail.com.
објавићемо У неком од наредних бројева.
У очекивањУ ваших прилога, 
срдачан поздрав!



ло на њиховим бовама, а и оне су биле 
уклоњене, није било ни бове нама драгог 
брода катамарана ‹Истар›, и пролаз кроз 
рукавац поред Великог ратног острва 
и хотела ‹Југославија› био је довољно 
широк, али не и довољно дубок: на по-
ловини рукавца, уз десну обалу, на не-
ким местима тек 2,20 – 2,30 (по Гармину, 
модел 300). Ја у глави рачунам – шта 
радити ако се покаже и мања дубина, 
а нико од нас тројице на броду не зна 
прави газ корита?  По стрмом мостићу 
земунског привезишта ми смо могли да 
констатујемо ниско стање водостаја, и 
сада нам се, по инструменту, то и пот-
врђује. Срећом, неизвесност није дуго 
трајала, прешли смо преко тог невидљи-
вог наноса. Мала адица код војне базе 
лежи уз праву речну дубину: 9 м, али 
на ушћу Саве, лева обала, инструмент 
очитава чак и 16 м! 

Вода у Сави срећом чиста, без плу-
тајућег наноса, празних буради, грања 
и балвана. И даље уз леву обалу, про-
лазимо поред пристаништа и зграде 
Речне капетаније, не знамо да ли нас 
представници речног саобраћаја гле-
дају кроз прозоре, и ја у овој ситуацији 
не желим да остављам кормило и мо-
билним телефоном шаљем поздраве у 
Капетанију. 

И даље неизвесно

Приближавамо се улазу у рукавац 
Зимовника, испод новог железничког 
моста, види се и улаз у Чукарички ру-
кавац, и мајстор-механичар ми тек сада, 
у задњи час,  износи једну предострож-
ност, за коју се показало да је била ите-
како важна и корисна, али саопштава је 
тек сада; он као да не зна да заповедник 
брода мора благовремено да прави свој 
план пловидбе: улаз у Зимовник прак-
тично може да буде ‹зачепљен›! С наше 
леве стране потонули објекат, за који 
сви знају, али ја се, ето, нисам сетио, и 
он је временом направио спруд, прави 
‹праг›, а стање је отежавао још и ниски 
водостај. У преосталом, пловном де-
лу улаза у рукавац угледали смо непо-
мични копач, багер, машина која нам је 
изгледала огромно, која ту стоји веро-
ватно од неких заборављених летњих 
копања. Знао сам да ми је преостала 

само успорена и прилагођена пловидба 
између два зла, и очитавање дубине.

 Смањивањем гаса наш брод је губио 
и способност одржавања правца и ма-
неврисања, те сам у једном тренутку 
са запрепашћењем констатовао да сам 
се превише приближио кориту багера, 
био је на дохват руке, и спремих се да 
викнем да се неко са палубе одгурне 
чакљом, да не ударим крменим делом 
нашег дугачког корита, док се ја усме-
равам улево! Додах благо гас, ми се од-
макосмо од багера, али на ехо-сондеру 
дубина 1,30, па потом и 1,20! Најнижа 
дубина током целог пута. Ако буде до-
шло до наседања, рачунао сам на јаку 
бетонску и армирану кобилицу, какве 
имају овакви модели морских корита. 
Искључићу мотор, и видети шта даље, 
ветра бар није било.

Прођосмо и преко овог невидљи-
вог ‹прага›, и ево нас у акваторијуму 
Зимовника, који је сад сужен услед по-
стављања привезишта са обе стране за 
туристичке чамце и бродове. Ни нови 
власник, ни мајстор-механичар нису 
знали где тачно треба да идемо и где 
је локација нашег привезишта. Чувар 
привезишта им је телефонски рекао да 
не брину, неко ће им махати рукама. Ми 
смо у успореној пловидби пролазили 
поред понтона, њих двојица су разгле-
дали, али нико није махао. Нашао сам 
се у нежељеној ситуацији: на суженом 
воденом простору, без довољног по-
знавања маневарских способности ду-

гачког брода. Шта ако буде требало да 
се вратимо?

И то се и десило. Тај што је махао, 
био је већ далеко иза нас, виделе су се 
само његове руке у ваздуху, и требало 
је окренути брод. „Окрећи!“, вичу моји 
сапутници. Додао сам гас, проширио 
мало круг за окретање, и лабави точак 
до краја, па мале корекције, и гас на-
пред, гас назад, мало у месту да проце-
ним инерцију, и дођосмо до нашег Сан 
Салвадора, Светог Спаса, острва спа-
сења, одн. до траженог понтона. Више 
није било разлога за оно размишљање, 
са зебњом, које ме је држало целим пу-
тем, о пореклу и квалитету наточеног 
дизела у бродски резервоар.

Од Земуна довде препловисмо мање 
од 10 км, набијени напетошћу, хладноћу 
нико од нас тројице није осећао, али 
времена за одушак није било. Нови 
власник брода журио је на посао, он 
је у току преподнева само изашао из 
фирме да се обави ово ‹пребацивање›, 
како рече, а и мајстор-механичар такође 
је журио на нови посао, током пловидбе 
два пута звонио му је телефон, звао га 
је други клијент. Ја остадох на обали 
са својим неочекиваним и невољно 
примљеним хонораром, немајући са 
киме да поделим утиске о овој зимској 
пловидби на туђем и непознатом броду. 
Зато, да их поделим са вама. ■

р. јечинац

бгд 506б, чУкарички рУкавац

Наутички клуб Земун ►  
Фото: www,rtdnautika.rs

Марина Колорит ►
Бежанијски Зимовник 

Фото: www,marinakolorit.com
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СЛИКА ПОСТАВЉА ПИТАЊА

Градити брод или му 
прво уредити обалу
Лети се плови, а зими се људи окупљају, друже 
на мало другачји начин, уз какав топли напитак, 
размењују мишљења, праве планове, дискутују

анкетУ води: 
радомир јечинац

нк београд, чУкарички рУкавац

Почело је све од једне добијене слике, 
која својим садржајем заслужује да се 
мало задржимо на њој: туристички 
бродић, на неком, нама непознатом 
терену, покушава да приђе обали, 

двојица у муљевитој води, ногавица подвијених до колена, 
настоје и да придрже мостић и да остану читави… стојећи 
на блатњавом дну…

Током јануара нашим читаоцима поставили смо по мало 
провокативно питање, у виду анкете:

„За развој наутичког туризма у Србији, шта је редослед 
приоритета: градња/куповина пловила или сређивање ин-
фраструктуре и уређење обала и приобаља?“

Одговоре наших читалаца објављујемо интегрално, по-
штујући свачији начин изражавања и излагања материје, и 
по редоследу пристизања. Разноврсност мишљења, предлога, 
сугестија, и широка лепеза међусобно повезаних и прожи-
мајућих тема. Погледи и на садашњост,  и на будућност. И код 
свих једна заједничка воља и спремност да својим личним 
искуством и ангажманом допринесу, сваки на свој начин, и 
кроз можда неке нове видове сарадње, даљем развоју нау-
тичког туризма у Србији. 

А истовремено, добили смо идеје и за неке нове анкете, у 
наредним бројевима Билтена. 

Саши Табаковићу, власнику горе објављене слике, ‹Билтен 
Лађари› се захваљује на уступљеном праву за објављивање.

крста пашковић

Ун дУнавски пропелер, београд

Пошто се проблематиком развоја ове 
привредне туристичке гране бавим још 
од почетака осамдесетих година про-
шлог века, можда ћу рећи нешто што 
ће некима изгледати необично, можда 
им се неће баш у  потпуности допасти, 

али ево, да кренемо редом. Прво, моје виђење је да смо у овој 
области у заостатку најмање 50 година, а може се рећи – када 
је у питању уређење приобаља – можда чак и 150 година.

Када сам осмишљавао привредни програм развоја поду-
навске регије Србије за наутичку привреду, који би резул-
тирао у наутички туризам – направим анализу стања у тој 
области крајем осамдесетих година, и на бази тога сам дошао 
до закључка да пошто смо у великом заостатку треба да се 
паралелно развијају и производња пловила, и инфраструк-
тура у насељеним местима и у приобаљу, и такође и све врсте 
услужних сервиса и услуга, које иду уз то.

А њих није мало. Позитивна чињеница је била да је у то 
време у Србији то била значајна флота пловећих објеката, 
али која није била сасвим у функцији туризма.

Зато на постављено питање – шта је прече развијати – ја 
ниједној од тих грана не бих могао да дам предност. У нашим 
условима обе привредне делатности су значајне и треба па-
ралелно, одн. истовремено да се развијају…

И зато сам то дефинисао трокраким пропелером у покрету, 
и све 3 области – инфраструктура, мала бродоградња, услуге 
– паралелно се развијају.

зоран радмиловић 
проф. саобраћајног факУлтета У пензији, 
београд

Потребно је бити искрен и казати да код 
нас наутички туризам, као делатност, 
не постоји, нити се држава последњих 
деценија брине, а у последње време ни 
приватни сектор, који је данас највећи 

власник српских обала и приобаља (проблем дивље градње). 
Мислим да се није много одмакло од времена када су се мој 

деда и његови исписници (генерације рођене од 1880. до 1890. 
године), у време речних граница са Аустроугарском – купали 
и пловили шикљама по Сави и Дунаву. 

О томе су лепо писали, као сведоци епохе, Александар 
Дероко и Младен Ст. Ђуричић.

Приоритети у развоју наутичког (водног, како кажу у 
ТОС-у) туризма не постоје, јер је сваки део повезан са неким 
другим, који се морају међусобно усклађивати и развијати. 

Системски приступ, за почетак, могао би да код нас у Србији 
обухвати:
А.  Пловне путеве за наутички туризам: природне и вештачке 

(канали, акумулације, језера), пловност, дужине, ширине 
и дубине, средње годишње трајање пловидбеног периода, 
димензије пловидбених отвора испод мостова и попреч-
них висећих каблова, пловидбене таксе, IT технологије и 
GPS дигиталне мапе, итд;
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Б.   Наутичка пловила према одређеној (европској) класифи-
кацији (све врсте): где могу да плове (разна ограничења), 
укључујући градњу и све пратеће наут. услуге;

В.   Места за заустављање и стајање пловила (стална и привре-
мена); стационарна привезишта и марине, као њихов 
комплетнији  и опремљенији вид објеката, сидришта на 
слободним површинама водених акваторија, изван плов-
ног пута: утврђени стандарди, избор најподеснијих лока-
ција, минимум нужне опреме, разноврсност услуга, итд.

Г.   Тржиште наутичког туризма: набавка сопственог плови-
ла или изнајмљивање пловила, такмичарско-спортска и 
јавно-манифестациона дешавања, рекреативне идруге 
манифестације, регате, крстарења, итд.;

Д.  Заштиту вода и приобаља од прекомерног наутичког 
туризма. Теме које су предмет дискусије у овој анкети 
повлаче за собом и друге теме, које иду и даље, ка другим 
умреженим и међузависним правцима: тако долазимо и 
до тачке да се разматрају потребе заштите воде, обала и 
приобаља. Ту се сада појављују обавезе које морају  да 
испуњавају наутичка пловила и њихове посаде, с једне 
стране, али и обавезе других учесника у том ланцу – 
рецептивни центри, објекти и постројења. Циљ је да се 
загађивање природне околине, воде и ваздуха сведе на 
минимум, или бар да је у прописаним границама. Данас 
се сматра да је туризам као привредна делатност један 
од највећих људских загађивача природе, највише због 
масовног саобраћаја  и масовног покрета туриста, што не-
миновно доводи до великих концентрација возила и људи.

Уређење обала и приобаља (шуме, полоји, инундациони 
терени, баре, мочваре итд.) није проблем само наутичког 
туризма. То је проблем који морају да решавају разни учес-
ници, посебно буџетске државне службе.

ЂорЂе радовановић

власник брода ‘истар’, земУн

Ја лично бих забранио производњу 
пловила и на тај начин решио про-
блем, јер без пловила не би било ни 
ситуације на слици коју је Раде послао! 
Ово је наравно шала, али је наутичка 
стварност заиста катастрофална, а 

убедљиво најгоре је у Београду. 
Докле год се наша схватања из корена не промене и ства-

ри не поставе на своје место, ми о наутици можемо само да 
филозофирамо.

Најпре о „маринама“ или како год их већ крстили: три су 
основна услова да би се нешто звало марина – да су заштићене 
од пловног пута, од таласа и од ветрова. У већини случајева 
код нас ни један од ова три услова није испуњен, а што је 
најгоре ми и даље срљамо у истом смеру. Драстичан пример 
за то је марина у Доњем Милановцу, која је технички доста 
добро одрађена али је постављена на погрешном месту, што је 
за последицу, нажалост, имало и један смртни случај по јаком 
невремену. Код пројектовања нових марина ми запостављамо 
места која обезбеђују ова три услова, а упорно размишљамо о 
местима која су на токовима река, дакле изложена утицајима 
пловног пута, ветрова и таласа.

Следећи проблем је све већи број сплавова – викенд кућица 
и сплавова ресторана који се граде на отвореним речним 
токовима и тиме су под негативним утицајем свега напред 
реченог. У Београду је, такође, и тај проблем највише изражен. 
И не само да готово нема слободног места на обалама река 
у Београду, већ се све више граде плутајуће вишеспратнице 
на води.

Следаћа или прва ствар коју треба решавати је проблем 
загађења водотокова. Ми се заносимо великим пројекти-
ма градње нових канала са безброј устава и преводница, 
а постојећи су на многим местима претворени у отворене 
септичке јаме.

Трачак наде да све није тако црно и да се можда назире 
неки бољитак је чланак у Политици који можете погледати 
на следећем линку: 

http://www.politika.rs/scc/clanak/396608/Kozara-Dafar-dobila-
precistac-otpadnih-voda˝

милан кнежев 
марина нови бечеј

Гледајући разне рубрике наутичких 
сајтова, речне токове и обале река у 
већим насељеним местима, може се 
рећи да пловила има доста, нарочито 
‹нових› власника пловила и наутичара, 
који се залете и купе нешто, а после 

не знају како ће са тиме и шта са тиме да раде. А и кад ‹раде› 
– доводе у опасност и себе и друге, нарочито код маневара 
пристајања.

Како каже мој морнар-›плавуша›, канали су досадни, Дунав 
је стресан, а Тиса је она права за пловидбу, али на обалама, 
уз градове и насеља на Тиси, има све мање слободних места 
за пристајање и вез. 

Чак ни за краткотрајнији вез. Места и линију обале заузи-
мају викенд-насеља, чамци мештана, а такође и шаранџије, 
који у обали укопају скаламерије од платформи за њихове 
пецарошке потребе, и буду врло нервозни кад се приближе 
бродићи, чак и кад су само у пролазу,  чак и кад немају намеру 
да пецају на тим местима. 

У нашој марини на Тиси у Новом Бечеју резервисали смо 
2-3 слободна места, и она су лети намењена наутичарима 
у пролазу, и онима за ‘у случају нужде’, који траже какву 
помоћ. Значи, сматрамо да је важна инфраструктура. Али 
– сматрамо – не они прескупи објекти у виду марина са 5 
звездица-пропелера, као из рекламних журнала, већ да је 
довољно, за почетак, и по један привез у облику понтона, 
рецимо површине 10 х 3 метра, уз насеља на Дунаву, Тиси и 
Сави. Понтони намењени и обележени (и уочљиви са водене 
стране и дану и ноћу), и уцртани у пловне карте, домаће и 
стране, и уписани у наутичке адресаре, и домаће и стране, и 
све то – наменски само за прихват бродића на крстарењу… И 
ти мали грађевински радови, у складу са околном природом и 
уклопљени у свој домаћи пејзаж, могли би да буду предвиђе-
ни у оквиру неког планираног програма развоја наутичког 
туризма у држави Србији, а кроз који би били решени још 
неки додатни, али важни аспекти – власништво над њима, 
право и начин управљања њима и обавеза њиховог одржа
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вања, финансијски и порески аспекти, итд. Кроз све четири 
сезоне у години, из дана у дан, и дању и ноћу.

Можда би се постигло да и други наутички клубови и 
привезишта на Дунаву, Тиси, Сави, па и каналима, оставе 
по неко слободно место за чамце и туристичке породичне 
бродове у пролазу, па макар их и наплаћивали, како ми у 
бечејској марини и радимо. 

Овде желим да истакнем да се у већим местима на пловној 
мрежи Србије сваког лета изнова јавља проблем са летњим 
организованим регатама моторних чамаца и бродова. 
Пристајање и прихват тих масовних регата – а током лета 
их буде и више – са више десетина, па и по 80 и 90 пловних је-
диница, локална привезишта на рекама и каналима скромних 
су капацитета и не могу то да апсорбују и да их све одједном 
прихвате на месним плажама и уређеним деловима обала, 
а од скора има све више и правих породичних бродова од 
по 15, па и 20 метара дужине, који имају своје посебности 
око маневара и привеза! Ствар је и обавеза организатора да 
благовремено дођу на лице места, и у договору са месним 
органима власти и домаћинима изнађу најбоља решења у 
прихвату те силесије и гунгуле, која се тада направи. Овај 
проблем са масовним регатама постаје све актуелнији.

По нама, потребна је једна стална, чврста и умрежена ко-
муникација између клубова и удружења, који држе наутичке 
центре и привезишта на Дунаву, Тиси и Сави, уз то иде и 
израда једног струковног адресара пружалаца туристичких 
и наутичких услуга, и онда ће бити у знатној мери олакшан 
тај заједнички рад на стварању једног – корак по корак – ка-
ко се данас каже „одрживог програма развоја“ рекреативне 
наутике, са заједничким наступом према покрајинским се-
кретаријатима и републичким министарствима који пери-
одично расписују конкурсе за доделу средстава за развој и 
овог вида туризма.

Ово није нова идеја, сетимо се свих досадашњих дискусија 
у ‹Натусу›, али како досадашње идеје нису дале и конкретне 
резултате, или бар ја не видим те резултате, на нама је да се 
потрудимо даље. Ако има заинтересованих наутичких центара 
и привезишта за ближу међусобну комуникацију и повезивање, 
ево стојим на располагању, да започнемо поново, или да на-
ставимо посао наших претходника, јер ‹навигаре нецесе ест›. 

Поздрав свима у Подунављу, Потисју, Посавини, на Тамишу, 
Великој Морави и каналима, и свим другим мањим рекама и 
језерима где има било каквог чамца, а посебно мом пријатељу 
и старом другару Радету Јечинцу.

милан исаковић

власник брода, београд

На свом примеру бих објаснио: купио 
сам бродић. Нисам хтео парче обале, а 
могао сам, са својим стажом на рекама. 
Тада је обала у и око Београда била 
празна, незаузета, а нудили су ми и 
плацеве, сплавове, сојенице, и многа 
друга добра…

Не знам како ће се сада инфраструктура решавати, кад нема 
ни педља слободне обале. Бојим се да је и тзв. мала бродо-
градња у Србији прилично замрла, али зато није замро увоз 

пластичних глисера, стране производње и морских модела, 
који нису ни мало подесни речним условима пристајања, на 
местима која су без култивисане обале и било какве инфра-
структуре…

јово / јоја кУртовић

власник брода, београд

Уводна слика као инспирација за по-
стављену тему је, сама по себи - ин-
спиративна, па и преинспиративна…
Дуго сам на води, и многи би рекли да 
спадам у оне који често плове. Мало 
је људи на води, можда је то и реално, 

мада знам да они који хоће да плове увек ће наћи начина, то 
и не зависи од пара колико људи мисле…

…Наутички туризам, у смислу пристана, пумпи, прихватних 
и угоститељских објеката и служби, и слично, тешко је остварив 
јер захтева велике инвестиције и гомиле туриста, који сигурно 
не постоје овде где се живи са 300 евра просечне плате. …

 …Хајде да ипак дам неки закључак у односу на Дунав, по 
коме највише пловим.

Лепо је кад сретнем на Дунаву 1000 кануа и кајака, који се 
спуштају до Црног Мора. Питам их, треба ли вам што, а они 
‹хвала›, имамо овај предивни Дунав, ништа нам не треба 
више. Екипе које кампују у шаторима, људи који веслају сна-
гом својих мишица и плове вишедневно и далеко од својих 
матичних лука. Дунав, који може да буде непријатан, опасан, 
управо и нуди такву авантуру. 

На његовим обалама најмање опстају викендице, сплаво-
ви и слично. Он их, с времена на време, покупи и однесе и 
природне законе доведе у ред, што олујом, што поплавом, 
што ледом, што наносима песка… Многи су погрешно про-
цењивали његову снагу. Чујемо да хоће да пацификују и 
цивилизују Велико Ратно Острво на ушћу, да премештају 
стари трамвајски мост на Сави, да дигну бедеме од поплава. 
Али Дунав зна како ће се изборити са таквим идејама. 

Колико знам, неке наше колеге и познаници са ушћа Саве 
у Дунав препознали су тај неукротиви дунавски концепт, и 
то успешно нуде. Комерцијалне садржаје на бази дунавске 
авантуре – и то одлично функционише. И шта више, постаје 
‹бренд›. Па ко воли и не плаши се – добродошао.■

Редакција Билтенa лаЂаРи се захваљује 
свим учесницима анкете на послатим пРилозима, 

и позива да и надаље достављају 
своја мишљења, виЂења одРеЂених тема, пРедлоге 

у слици и Речи на адРесу: 
savski.ladjari@gmail.com.
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http://www.politika.rs/scc/clanak/396608/Kozara-Dafar-dobila-precistac-otpadnih-voda 
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На прошлогодишњем Сајму наутике у Београду, од 9. 
до 12. марта, одржана је Прва међународна научна 
конференција из области наутике

Међународна научна конференција је организована са 
циљем да повеже научни и стручни кадар са удружењи-

ма и појединцима који су оперативни реализатори наутике. 
Можемо се похвалити да је број учесника био изван очеки-
вања и њихова излагања су била врло занимљива.

Главни носиоци конференције су били доц. др Жарко 
Рајковић, Влада Милетић MsC FSFV, Дејвид Едвардс Меј, 
експерт за наутику и члан IWI & PIANC и Крста Пашковић, 
експерт за наутику члан IWI.

Конференција је окупила велики број високообразовних 
установа. Остварен је циљ да се кроз размену визија и ис-
кустава отвори могућност за развој ове привредне гране и 
стручно усавршавање кадрова за послове у наутици.

Организатори конференције ће и 2018. године, на сајму 
наутике у Београду, имати презентацију о искуствима са ове 
конференције, како би наредна била још успешнија.

Посебно се захваљују Београдском сајму наутике, лова и 
риболова који је омогућио да се организује овај специфични 
скуп. ■

приредили:
жељко рајковић, влада милетић и крста пашковић

У СУСРЕТ САЈМУ НАУТИКЕ

В ОД Е Н  2 0 1 7

ПРЕДСЕДНИК ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
инж. Крста Пашковић

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Проф. др Саша Јаковљевић, ФСФВ, Београд

Проф. др Красимир Петков, НСА Васил Левски, Софија
Ван. проф. др Милош Хаџи Видаковић, ФСФВ, Лепосавић

Ван. проф. др Красоменко Милетић, ФСФВ, Београд
Доц. др Ђељко Рајковић, ФСФВ, Београд
Доц. др Никола Стојановић, ФСФВ, Ниш

Потпуковник др Миленко Савић, ВМА, Београд
др Дејан Давидовић, Бродарска школа, Београд

Владимир Милетић, MsC, ФСФВ, Београд
мр Небојша Јотов, НСА Васил Левски

Дејвид Едвардс Меј IWI, Гренобл, Француска
Филип Коцић, Београдски сајам

капетан Зоран Војиновић, Рафтинг савет Србије, Београд
Дејан Јовановић, Кајакашки савез Србије, Београд

Јована Иваниш, Филолошки факултет, Београд
Александар Видић, Филолошки факултет, Београд

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Јована Крсмановић

ПРЕДСЕДНИК НАУЧНОГ ОДБОРА
Ван. проф. др Дарко Митровић, ФСФВ, Београд

НАУЧНИ ОДБОР
Проф. др Зоран Радмиловић, Саобраћајни факултет, Београд

Проф. др Никола Грујић, Медицински факултет, Нови Сад
Проф. др Звездан Савић, ФСФВ, Ниш

Проф. др Бобан Милојковић, Полицијска академија, Београд
Проф. др Младен Маринковић, Кинезиолошки факултет, 

Сплит
Проф. др Свилен Нејков, НСА Васил Левски, Софија

Проф. др Снежана Штетић, Висока туристичка школа, Београд
Проф. др Синиша Зарић, Економски факултет, Београд

Проф. др Драган Колев, Паневропски универзитет 
АПЕРИОН, Бањалука

Проф. др Александар Ивановски, Висока спортска и 
здравствена школа, Београд

Проф. др Катсуми Намба, Тамангава универзитет, Токио
Ван. проф. др Владимир Мрдаковић, ФСФВ, Београд

Ван. проф. Миломир Тривун, ФСФВ, Пале
Доц. др Жељко Рајковић, ФСФВ, Београд

Доц. др Милош Марковић, ФСФВ, Београд
др Милан Баћановић, WEBA SPORT, Беч

др Гордана Каровић, Музеј науке и технике, Београд
Зорица Давидовић, MsC, Факултет за примењену екологију, 

Београд
Владимир Милетић, MsC, ФСФВ, Београд

Адам Петровић, MsC, Спортска академија, Београд
Зоран Богдановић, проф SRDI, Ванкувер
арх. Косара Рошуљ, УЛУПУДУС, Београд
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▼  Председништво Конференције

▲  Додела Плакете Дејвиду Едвардсу Меју, председнику међународног 
удружења IWI и члану научног одбора конференције



Чланови Групације већ 25 година 
залажу се да се у Србији оживе 
реке, канали, језера, пескаре и 

шљункаре у функцији наутичког ту-
ризма. Србија има богат ресурс - мре-
жу река, канала и језера јединствен на 
Балкану, који по величини може да буде 
четврта регија континенталног наутич-
ког туризма у Европи. Ниједна суседна 
земља не располаже оваквим ресурсом, 
речено је на свечаности која је одржана 
14. децембра.

Чланови су се подсетили почета-
ка НАТУС-а, који је 1992 основан са 
циљем да оживи тај водни ресурс, от-
вори могућност за рад више стотина 
привредних субјеката и запошљавања 
више хиљада становника. На седници 
је предложено да ова млада привредна 
грана добије статус привреде у развоју 
и дефинисани су кораци у том правцу. 
Уколико би се развио наутички туризам 
у складу са капацитетима којим рас-
полаже, променила би се слика Србије 
– добили бисмо уређено приобаље, зау-
ставило би се исељавање становништва 
из села и заселака у приобалном појасу 

водних ресурса. Србија би добила једну 
нову привредну област са више стотина 
привредних субјеката, истакнуто је на 
скупу.

На свечаности су уручене захвал-
нице и сертификати заслужним за 25 

годишње залагање да се ова привредна 
грана препозна у Србији. Међу добит-
ницима признања су: Привредна комо-
ра Србије, Београдски сајам, Плов пут 
–дирекција за водне путеве, Омнибус 
- Наутички Магазин, Пресент гро-
уп магазин и тв емисија НАУТИКА, 
Интернет Сербиа Травел Нусс, Е-капија, 
Политика.

Седници су присуствовали представ-
ници из Апатина, Новог Сада, Сурчина, 
Панчева, Смедерева, Рама и Београда. ■

прес слУжба пкс

ГРУПАЦИЈА НАТУС

Четврт века од оснивања
Седница  Групације за наутичку привреду и туризам  НАТУС одржана је, 14. 
децембра 2017. године,  у Привредној комори Србије

10 Билтен ЛАЂАРИ 4



По већ традиционалном оби-
чају, који се обнавља сваке 
године, чамџије и члано-

ви марине ЈКП Ада Циганлија у 
Чукаричком рукавцу окупили су 
се у својим просторијама да и овог 
пута обележе наступајућу Нову 
2018. Годину.

„Наши чланови су још пре много 
година увели обичај да се другог 
дана Нове Године спонтано окупе 
на платоу поред понтона, или у за-
твореној просторији у објекту на 
обали, кад временски услови то не 
дозвољавају, као што је случај да-
нас са овом кишицом… Без икакве 
званичне организације нити за-
дужења, сви знају за тај термин. 
У овој гужви и гости су са нама, 
из околних чукаричких клубова. 
Имамо и странце, то су наши људи 
који живе и раде у иностранству, 
а за ове спојене празнике дођу у 
Београд. Изгледа да им се некако 
свиђа ово наше поред воде, некад 
ту буде и хармоника… Него се-
ди ти овде поред Кепе, знате се, а 
знаш и друге… а ја да видим опште 
стање на шпорету…“ 

Све ово нам је, као позваном 
госту, у једном даху изговорио 
вредни члан клуба Селимир Ка
тић Кале, власник лепог брода 
Биба, пројектованог и грађеног 
у некадашњем макишком бродо-
градилишту Бродо тех ника, иначе 
опробани стручњак за справљање 
текућих послу жења. На шпорету 
су се пушиле две шерпе импре-
сивних димензија, у једној врућа 
ракија, у другој кувано вино. На 
дугачком столу понуда домаћих 
домаћичких ђаконија – руске са-
лате, сирева, разног пецива и пита, 
пихтија, крупних чварака.…

После овог хладног предјела, 
право одушевљење присутних на-
стало је кад је унета вангла врућих 
печених крилаца са ситно сецка-
ним црним луком, са тањираче. 
Упркос кише, и упркос киши. 

И не до идуће године, већ до сле-
деће прилике, био је чврст и одлу-
чан завет чукаричких чамџија. ■

р. јечинац

МАРИНА  ЈКП  АДА  ЦИГАНЛИЈА

Чланови дочекали  
Нову  2018.  годину

▼  Марина ЈКП Ада Циганлија 
2010. године 
Фото: Александар Недељков

◄ Прослава Нове Године на марини
  ЈКП Ада Циганлија
 Фото: учесници прославе
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Дана 13. јануара 2018. године, у 
Технонаутици, окупише се неки 
драги људи са воде у намери да 
испрате стару, а дочекају нову 
годину по јулијанском календару 
и уједно прославе почетак нове 
пословне године. А све у намери 
да у зимским кошавским данима 
евоцирају лепе успомене са воде и 
размене драгоцена искуства ...
Наравно пропраћен је проширен 
асортиман наутичке опреме који 
је у 2018. години богатији за још 
200 нових артикала и даје једну 
комплетну понуду.

ТЕХНОНАУТИКА

Неки драги  људи са воде

инфо: фб страница технонаУтика

телефон 063 1025838
sale@tehnonautika.rs

www.tehnonautika.rs

земУн, кеј ослобоЂења  23



САВА КМ 17+400

Божић у клубу ЛАЂАРИ!



Удружење наутичара ЛАЂАРИ је, 
љубазношћу Београдског сајма, 
обезбедило штанд за промоцију 

регата у Србији на овогодишњем Сајму 
наутике, риболова и лова..

Позивамо вас да, без надокнаде, узме-
те учешћа на Сајму. Молимо вас да нам 
свој информативни и пропагандни ма-
теријал, као и пријаве за учеснике ваше 
регате доставите пре почетка Сајма. За 
суботу, 7. априла, у Капетанском клубу 
Сајма планирано је, од 14 часова, пред-
стављање регата.

Уколико нисте у могућности да уче-
ствујете на Сајму наутике молимо вас 
да нам доставите информације о вашој 
регати, како бисмо вас уврстили у ка-
лендар регата, који ће бити објављен у 
Билтену ЛАЂАРИ. 

Посетиоци ће моћи да искористе и 
традиционалну берзу половних пло-
вила, онима који то воле биће пред-
стављене познате регате, сплаварења и 
остали водни потенцијали Србије, а све 
је зачињено еколошким и безбедносним 
темама у вези са водом.

Учешће на манифестацији најавило је 
више од 80 излагача, међу њима и пред-
ставници најпопуларнијих домаћих и 
светских брендова, укључујући и оне 

најреномираније у сектору ексклузив-
них пловила. Да манифестација постаје 
све интересантнија на међународном 
плану потврђује премијерно учешће  из-
лагача из Италије, Турске, и Црне Горе.

Комплетан наутички програм - од 
јахти и глисера, преко бродских и ван-
бродских мотора, до наутичке и остале 
опреме за спортове на води, биће смеш-
тен у хали 1. 

Посебан акцент је стављен на лов 
и риболов, Посетиоци које занима 
овај сегмент излагачког програма, 
своју задовољштину наћи ће у хали 4 
Београдског сајма. 

Већ по традицији, богат пратећи про-
грам - стручна предавања (посвећена 
могућностима наутичке привреде, из-
градњи мреже марина, привезишта и 
пратеће инфраструктуре), промоције, 
демонстрације, радионице, изложбе, 
релевантна наутичка литература - јед-
но је од основних обележја Сајма нау-
тике, лова и риболова. Значајан струч-
ни програм опет ће имати Машински 
факултет, односно тамошња Катедра 
за бродоградњу, као и Музеј афричке 
уметности са новим изложбама...

Радно време сајма биће од 10 до 19, а 
последњег дана трајања сајма, 7. априла, 
од 10 до 18 часова. Цена појединачне 
улазнице је 300 динара, групне 200, а 
паркинга 100 динара по сату.■

м. м.

РЕГАТАШИ НА САЈМУ НАУТИКЕ, РИБОЛОВА И ЛОВА

Исплови, забаци, улови! 
Јубиларни, 40. Међународни сајам наутике, лова и риболова биће одржан 
од 4. до 7. априла ове године

▼  Регата Воде Војводине у 
преводници на Тиси 
Фото: Момир Томић

▼  Наутички рели - славодобитници 
Фото: Владимир Ненезић

▼  Регата Река - Горње Подуинавље 
Фото: Саша Табаковић

▼  Еко регата Тамиш 
Фото: Милорад Тимченко

инфо:  фб страница Ун лаЂари

тел. 065 62 88 452
savski.ladjari@gmail.com

www.ladjari.org
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РЕГАТЕ
 Календар регата у 2018, години
 Уколико већ нисте, пошаљите нам 

информацију о регати коју организујете, 
фотографије са ранијих регата, логотип 
регате, контакте…

САЈАМ
 Исплови, забаци, улови
 Извештај са 40, међународног сајма наутике, 

риболова и лова у Београду

ПРЕДСТАВЉАМО
 Мртва Тиса
 Од многих скривен и непознат рукавац Тисе 

Позивамо све наутичаре, риболовце, 
регаташе, љубитеље вода ...  
да пошаљу прилоге о својим активностима, 
објавићемо их у наредним издањима. Прилоге 
шаљите на savski.ladjari@gmail.com.

Е к о  р е г а т а  Та м и ш

  Еко регата за пловни Тамиш

тв панчево

https://youtu.be/ac4nuw93k78

Уколико имате или наиђете на видео запис 
интересантан наутичарима пошаљите нам линк Билтен ЛАЂАРИ 4

ПОНОВО РАДИ БИОСКОП
Кликните на наслов или ископирајте линк 
у Ваш претраживач (Browser)

Регата Река – 2016. године

Пловидба – август 2016, године. Регата Река од 
Бановаца до Сегедина и назад.

аУтор: петар костић

https://youtu.be/hbjpZh0igda

9 .  Р е г а т а  В о д е  В о ј в о д и н е

Док чекамо регату да се подсетимо како нам је 
било на Тиси!
регата воде војводине

https://www.facebook.com/regatavodevojvodine/
videos/1308248219253162/

Билтен
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https://youtu.be/aC4nUW93K78
https://youtu.be/hbjPZH0IGDA
https://www.facebook.com/RegataVodeVojvodine/videos/1308248219253162/



