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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.
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ЗАДЊА СТРАНА:
Регате
Карикатура: Зоран Зоћа Михаиловић



Регата је организована први пут 
прошле године. Брод Топчидерка 
је вукао узводно 12 бродова. Уз 

срдачан дочек домаћина у Бољевцима, 
који је одлично организовала Снежана 
Алексић, регаташи су провели изузетно 
пријатан викенд, али свакако и отвори-

ли врата једној новој манифестацији 
посвећеној наутици. Ове године, уз по-
моћ пријатеља са обале, одлучили смо 
да поновимо  Регату и додамо јој епитет 
традиционалне. 

Учешће је потврдило тридесетак бро-
дова, али на самом старту, код марине 

Стенка, окупило се тек нешто више од 
трећине пријављених. Поједина плови-
ла прикључила су се у наставку регате, 
а један део учесника дочекао је Регату 
својим бродовима  у самим Бољевцима. 
Коначан број бродова који су пловили 
са регатом је 23.

Захвалност дугујемо Сави Живанићу 
из Наутичког села Бисер, који нам је 
обезбедио обалу за пристан, ручак и 
боравак у Наутичком селу, а не смемо 
заборавити ни великог борца за наше 
воде и наутику, Манду и Наутички клуб 
Лађари из Јакова, који нас је другог дана 
регате, у недељу, угостио у свом дивном 
амбијенту. 

Све у свему, нисмо ни сумњали да нас 
ови добри људи неће пријатно угостити и 
дочекати на обалама у Бољевцима и Јакову.

Скуписмо се до Бољеваца

Превасходни циљ ове савске регате, 
која се одвија половином септембра ме-
сеца, јесте дружење и затварање сезоне 
регаташке пловидбе, као и сумирање 
утисака текуће и опширних договора 
за наредну сезону. 

У суботу у 10 часова, са марине Стенка 
пут Бољеваца испловили су бродови: 
Раше Савића, Пере Кошутића, Радета 
Тодоровића, Мишка Јелића, Миодрага 

БЕОГРАД – БОЉЕВЦИ 2017

Регата за крај сезоне
Без претеране организације, више уз међусобни договор наутичара, 
одржана је друга по реду регата на реци Сави од Београда до Бољеваца, 
16. и 17. септембра, и укупно пређено око 70 километара
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Јеремића, Ивице Ивковића, Воје Ажбахе, 
Ратка Ракија, Милана Мике Ивковића и 
Ивана Мирића. 

Мало касније, иза Аде Међице, повор-
ци се придружио брод Божидара Јојића, 
док је Мика Ивковић морао да се врати у 
своју марину због квара на броду. 

Пловећи узводно, прошли смо 
Остружнички мост, а затим са понтона 
Клуба Лађари придружују се бродови 
Никивора Ћурчића, Зорана Китановића 
и Момира Томића. Убрзо, са нама је и 
брод Милета Колашинца. Са петнаест 
пловила, стижемо до Бољеваца. 

Обала узводно од наутичког села, била 
је резервисана за пристајање регате, а 
на њој су нас сачекали бродови: Живе 
Јовановића, Ђорђа Хинића, Томе Јањића, 
Жиће Петровића, Пере Радивојевића, 
Неше Цветковића и Станоја Перишића. 

Не смемо заборавити ни подршку 
регаташа са копна који су нас дочека-
ли у Бољевцима, пошто су из оправ-
даних разлога изостали са саме пло-
видбе, али ипак пронашли времена и 
начина, да дођу до нас и да се дружимо. 
То су аутомобилисти: Саша и Марина 
Миочиновић, Дубравка Божић, Миша и 
Мира Полумирац, Бранко Павловић са 
супругом и госпођа Мерима са супругом 
и пријатељима. 

Активно и весело било је тог суботњег 
поподнева у ресторану наутичког села, 
а потом се добра атмосфера пренела у 
оближњи парк и на бродове, где смо 
и дочекали ноћ. Кап по кап, песма по 
песма, реч по реч... и отишли смо на 
заслужено спавање. 

Недеља ујутру, поприлично мамурна, 
ипак је осванула. Још дружења без икак-
ве журбе и дочекасмо подне, када смо 
договорили испловљавање из Бољеваца 
и повратак за Београд. Нашем повратку 
придружио се и последњи, 23. учесник, 
регате, господин Војкан. 

Преварисмо олују

Пловили смо низводно ка српској 
престоници, али уз планирани и до-
говорени предах и ручак на понтону 
Клуба наутичара Лађари. Непосредно 
пред долазак у Јаково, почиње олуја, 
која на срећу свих присутних, није би-
ла снажна као у појединим деловима 
блиског окружења, те смо сви безбедно 
и без проблема пристали у Јакову. Тек 
касније, сазнали смо, да нас је прома-
шила једна од најжешћих олуја икада 
виђених у Србији. 

У Клубу Лађари дочекује нас домаћин, 
Миодраг Мандић - Манда, у друштву 
капетана и великог пријатеља, Ђорђа 
Радовановића. 

Али и киша, коју је поменути ветар 
донео.  Сместили смо се по принципу ко 
где нађе место и у пригодном весељу и 
разговору, дочекасмо ручак. На несрећу 
киша се појачала, па смо мало покисли, 
међутим, док нисмо почистили све са 
столова, нисмо одустајали. 

После ручка, уз срдачне поздраве, 
већина пловила полако креће ка својим 
прибезиштима, како би избегли мрак, 
али неки су одлучили да овде преноће, 
па да се сутрадан врате за Београд. Они 
који су се задржали код Лађара, имали су 
прилику да уживају уз звуке хармонике, 
домаћу ракију и ваљевско пиво... што је 
на крају и дало посебан тон завршници 
регате. Како год, у Јакову смо окончали 
регату и до следеће сезоне обуставили 
организовану пловидбу. 

Било нам је лепо, а ко није био сада, 
обавезно да нам се прикључи наредне 
године! Хвала свима који су били уз ову 
малу, али надасве лепу, регату. Пуно по-
здрава до наредне сезоне. ■

Саша Табаковић - Жабац

ФоТо: учеСници РегаТе беогРад - бољевци
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Ове године, од 22. до 24. септембра, одржан 28. 
састанак под насловом  Вода и културна баштина

Међународне научне конференције „Дунав – река са-
радње“ се одржавају сваке године почев од 1989.го-
дине, а на основу ауторског пројекта др Едите Стојић, 

научног саветника Института за међународну политику и 
привреду. Првих пет успешних конференција указало је на 
велико интересовање не само научних радника, већ и шире 
стручне јавности за веома широку лепезу тема везаних за 
Дунав и његове притоке. Указала се потреба оснивања удру-
жења грађана заинтересованих за међународну сарадњу и 
за развојне пројекте у одрживом коришћењу природних и 
културно-историјских ресурса у макро-региону слива Дунава. 
Тако је априла 1994. године основан Међународни научни 
форум „Дунав – река сарадње“ (МНФ „ДРС“). 

Конференције „Дунав – река сарадње“ су се низале за редом 
сваке јесени. Изостала је само 1999. година, када због неприја-
тељског НАТО бомбардовања СРЈ нису постојали услови да се 
организује традиционална годишња конференција. Али зато 
је почетком наредне године одржан први Округли сто МНФ 

Д О Г А Ђ А Ј И

МНФ Дунав – Река сарадње

Аутори и предавачи и наслови радова 
према редоследу излагања

на Првој радној седници

Проф. др Зоран Радмиловић и Радомир Јечинац: 
Пловни пут Дунава у функцији одрживог развоја 
унутрашње пловидбе

Доц. др Бранко Красојевић UNDP консултант за туризам:
Мултисекторски програм подршке и унапређења 
обима и квалитета услуга у лучким путничким 
терминалима на  Дунаву: Смедереву, Костолцу, 
Великом Градишту, Голупцу,  Доњем Милановцу и 
Кладову

Зоран Гавриловић:
Улога шума у одрживости потенцијала речних токова,  
као  основе за развој и опстанак људи и цивилизације

Слађана Ђорђевић, магистар науке:
Вредновање Дрине: налази пилот-пројекта о 
еколошком  стању вода реке Дрине и њених притока

Роберт Бриерз (Нови Зеланд), Мирјана Јочић: 
Зелена економија и спона воде, енергије, хране - поуке 
за  Дунавски регион

Проф. др Кристијан Ристић:
Паметан развој као нужна детерминанта економске  
политике

Академик САИН Раде Милутиновић, дипл. инж.:
О управљању поплавама кроз питања и одговоре

на Другој радној седници

Радомир Станчић:  
Сећање на уметнички пројект „Ривер арт“

Др. Марио Лукиновић:  
Материјална и нематеријална баштина Дунавског 
слива

Акаш Бат (Индија), Лора Коматина:  
Степенасти бунари - древни начин сакупљања и  
коришћења воде

Соња Продановић, дипл. инг. арх.: 
Потенцијали агро & индустријске архитектонске  
археологије и пејсажа - УНЕСКО структурирање 
природног  и дизајнираног брендирања идентитета 
дестинација

Мр Славко Максимовић: 
Дело Милутина Миланковића као српска културна 
баштина 

Моника Виртенбергер (Немачка): 
Културна баштина у развоју туризма – Београд и 
Србија -   виђење из Немачке

▼  Председник Скупштине ГО Земун Ненад Врањевац 
поздравља учеснике скупа; лево проф. др Кристијан Ристић, 
десно Едита Стојић-Карановић, фото: МНФ „ ДРС“

6 Билтен ЛАЂАРИ 3



„ДРС“ на којем су разматране последице бомбардовања на 
живот у српском Подунављу и на саму реку Дунав. 

Вода и културна баштина

Годишње јесење конференције су настављене, и тако је ове 
године одржана 28. конференција у сарадњи са Институтом 
за финансије и макроекономску политику и фирмом „4СЕ – 
развојна мрежа“, под покровитељством Општине Земун, под 
насловом  „Вода и културна баштина“ („Water and culture“). 

Конференцију је отворила др Едита Стојић Карановић, 
а присутне је пригодним говором поздравио председник 
Скупштине Градске општине Земун, Ненад Врањевац. 
Модератор радних седница био је проф. др Кристијан Ристић.       

Конференција се одвијала у оквиру две радне седнице. 
Пва је, под насловом „Одрживо коришћење водених токова 
у прошлости и данас”, обухватила теме везане за одрживо 
коришћење потенцијала речних токова за привредне ак-
тивности, саобраћај, туризам, пољопривреду, индустрију 
и рекреацију, посебно на територији града Београда, а уз 
примере из светске праксе. У оквиру Друге радне седнице 
под насловом „Одрживо коришћење културног наслеђа у 
Дунавском региону“ разматране су теме везане за промоцију  
културног наслеђа и контаката међу људима. А обзиром на 
чињеницу да је промоција културне баштине значајна за 
туризам, разматрана је и тематика развоја туризма, тури-

стичке инфраструктуре и побољшање туристичких услуга, 
укључујући културно наслеђе и интеркултурални дијалог. На 
радним седницама учесници су изложили своја саопштења, а 
сви учесници су имали могућност да постављају питања пре-
давачима и да износе своја мишљења. Част да први представи 
свој рад припао је Зорану Радмиловићу, угледном професору 
у пензији са Саобраћајног факултета у Београду, Одсек за 
водни саобраћај.

Излет у Радмиловац

Последњег дана скупа остварен је изузетно занимљив излет 
до Огледног пољопривредног добра „Мали Дунав“ (у саставу 
Пољопривредног факултета у Београду), у Радмиловцу код 
Гроцке. Учесницима конференције предавањем, пригодним 
филмом и обиласком овог добра проф. др Зоран Марковић, 
директор „Малог Дунава“ указао је на улогу, значај и вас-
питно-образовне циљеве ове установе културе. Учесници су 
саслушали и предавање Слободана Стојановића, потпредсед-
ника удружења „Милутин Миланковић“ о Миланковићевој 
научној каријери, и  видели филм о овом  великом српском 
научнику. 

Гости су такође разгледали акваријум дунавских врста 
риба и изложбу вајарских радова арх. Христивоја Павловића 
„Лепенски облутак – свој на своме“  (коме је, иначе, тих дана у 
‘Политици’ излазио запажени фељтон о открићу археолошког 
локалитета Лепенски вир, као и о потреби даљег интердис-
циплинарног истраживања Ђердапа). 

При обиласку добра, а на отвореном простору гости су раз-
гледали и водену ботаничку башту, рибњаке са заштићеним 
врстама дунавских риба и видели и друге ретке животиње и 
биљке које су данас на незаштићеним просторима уз Дунав 
– изложени опасностима деградације и нестанка. ■

Р. Јечинац , е. СТоЈић-каРановић
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▼  Пред улазом у зграду Акваријума: пано о изложби арх. 
Христивоја Павловића о Лепенском Виру, фото: МНФ „ ДРС“

Пред полазак за посету Огледном пољопривредном ►  
добру у Радмиловцу, фото: МНФ „ ДРС“

коРиСне адРеСе: 
www.danube-cooperation.com

www.cefah.agrif.bg.ac.rs 

▼  Лепенски облутак – свој на своме 
Фото: М. Бабић и Р. Павловић



Удружење Дунавски пропелер је, на 
предлог Покрајинског секретарија-

та за привреду и туризам Војводине и 
Новосадског сајма, на јубиларном 50. 
сајму ЛОРИСТ имало посебну изложбу 
Водни путеви света од Канаде, Америке 
преко Европе до Кине са 29 постера. У 
оквиру изложбе одржано је неколико ин-
тересантних презентација и приказани 
су филмови Нечујно, ронилачког удру-
жења АРИ, као и о пловидби каналима 
и рекама Енглеске, Француске, Белгије и 
Србије из архиве Удружења ДП.

Посебна презентација је била обеле-
жавање четврт века од отварања водног 
пута Плава магистрала Европе, односно 
канала Мајна – Дунав. Презентацију је 
отворио помоћник покрајинског се-
кретара за привреду и туризам, Сергеј 
Тамас, а излагање су имали проф. др. 
Зоран Радмиловић и инжењер Крста 
Пашковић, иницијатор презентације 
овог најзначајнијег хидрограђевинског 
подухвата у Европи. 

Еколошко удружење из Врбаса је у 
својој презентацији изнело да у сарадњи 
са удружењем Дунавски пропелер ор-
ганизује интернационални камп на 
преводници у Куцури са визиторским 
центром. 

Вајар Милун Анђелковић је изложио 
идеју за производњу мултифункционал-
них катамарана за реке, канале и мора, 
коју је патентирао и 2014. године излагао 
на сајму наутике у Катару. 

Регата Река је најавила за наредну го-
дину пловидбу до Прахова. Јахт клуб 
Неопланта 1748 је имао ретроспективу 
својих активности са посебним освртом 
на братимљење са Јахт клубом Мандраки 
са Крфа и учешћу на регати Бриндизи 
– Крф. 

Приказан је посебан филм о водама 
Србије, а у витринама су се могла ви-
дети многа издања о наутици штампа-
на у Србији у претходних 50 година и 
промотивни матејал о каналима у АП 
Војводина.

Посебни гости су били Драгољуб 
Барјактаровић, помоћник минстра за 
туризам Србије у периоду од 1990. до 
1994. године, заслужан за формирање 
групације НАТУС и доношење првог 
правилника о регулативи за туристичке 
луке, марине и наутичка пловила, група 
хидрограђевинских инжењера ветерана 
из Новог Сада, представници туристич-
ких организација и ђаци са професори-
ма из Врбаса. 

Може се констатовати да је изложба 
водни путеви света са презентација-
ма имала добру посећеност, а посено 
су та дешавања пропратили медији из 
Зрењанина и Врбаса.

Удружење Дунавски пропелер за-
хваљује Новосадском сајму на по-
моћи да се овај програм одржи на 50. 
ЛОРИСТУ. ■

кРСТа Пашковић

ФоТо: к. Пашковић

50. ЛОРИСТ

ДУНАВСКИ ПРОПЕЛЕР

В од н и  п у те в и  с в е та



РЕГАТА ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ НА 50. ЛОРИСТУ

Д о год и н е  ј у б и л а р н а
На овогодишњем, 50. по реду, међу-

народном сајму ЛОРИСТ, ЈВП „Воде 
Војводине“ учествoвaлo je као суизлагач 
са Покрајинским секретаријатом за пољо-
привреду, водопривреду и шумарство.

На штанду Покрајинске владе, у 
Мастер хали Нoвoсaдскoг сajмa, 7. ок-
тобра, je на програму била пројекција 
филма о регати „Воде Војводине“, која 
следеће године 10. пут испловљава на 
крстарење равницом. Након тога је одр-
жана презентација и дружење са нашим 
верним регаташима.

Сваке године заплови око 80 пловила 
са око 200 - 250 учесника из земље и ино-
странства. До сада су били из Хрватске, 
Словеније, Француске, Аустрије, Немач-
кe и  Мађарске. 

Регата се организује у трећој декади 
јуна чиме се обележава и 29. јун, Дан 
Дунава. Воде Војводине организују ову 
манифестацију како би промовисали 
пловне путеве у Војводини и утицали на 
подизање свести о екологији и заштити 
нашег основног ресурса – воде. У орга-
низацији активно учествују туристичке 
организације и локалне заједнице. 

За девет година одржавања регате 
Дунавом, Тисом, Бегејом и каналима 
Дунав – Тиса - Дунав пловило је 637 
лађа, у конвојима, са око 1.800 регаташа. 
Заљубљеници у пловидбу су провели 
укупно 91 дан на води, препловили 2.700 
километара пловних путева, превели се 
преко 43 преводнице и били гости 72 
пута код бројних успутних домаћина.

Надамо се да ће се традиција наста-
вити и да нас чека још много година 
дружења на води и прелепим војвођaн-
ским обалама. ■

МиРЈана Живковић

ФоТо: ЈвП воде воЈводине
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www.vodevojvodine.rs

Фб: regata vode vojvodine



Залагањем ЈВП ‘Воде Војводине’ да 
прошири лепезу својих редовних 
пословних активности, грађанима 

је омогућена рекреативна излетничка 
пловидба једним делом њеног водото-
ка, који пролази кроз општински атар 
Темерина. Пловидба се обавља сигур-
ним и поузданим бродићем, трасом у 
дужни од 3,5 до 4 км, и траје око сат ипо 
времена, уз стручна објашњења. 

НаЈдужа војвођанска река

Јегричка је у суштини аутохтона, ло-
кална војвођанска река, која са узви-
шених простора северне Бачке одводи 
воду до Тисе. Изградњом меже кана-
ла водопривредног хидросистема, она 
је укључена у мрежни систем, али се 
прекопута Деспотова одваја, наставља 
својим коритом и одводи и део канал-
ске воде. У наставку, ка свом ушћу код 
Жаб ља, њено корито протиче кроз ниже 
пределе, и повезује многе широке барске 
површине, оивичене бујним воденим 
растињем, шашом, трском и шеваром. 
Довољно воде да житељи три велика 
места у близини њених обала – Темерин, 
Госпођинци и Жабаљ – могу да орга-

низују летњи рекреативни живот на 
њеним обалама. 

Боравком на теренима Јегричке, као 
и у севернијој Куцури, видели смо при-
мере како се и у унутрашњости може 
запазити брига о уређењу околине и жи-
вотне средине:  уређене обале, неговано 
зеленило, шишана трава, или делови 
обале посути ситним шљунком, ако је 
простор предвиђен за месну плажу, по-
стављене гарнитуре масивних пољских 
клупа и столова, тршчани и сламнати 
сунцобрани (природни материјали из 
околишја), корпе за отпатке, терени за 
мале спортове (у околини Жабља и по-
знати голф-терени), одређена су места 
за упражњавање спортског риболова 
са обала. Јануара месеца, за велики 
православни празник Богојављање, на 
Јегрички се одржава и традиционал-
но пливање младих за Часни крст. Том 
приликом нисмо били присутни, али 
смо са задовољством гледали кратки 
видео-филм о овом аутентичном до-
гађају. Пливачи – млади Госпођинчани, 
са својим парохом, Оцем Славком, који 
се старао о протоколу, одржао пригод-
но богослужење и пружао сву духовну 
потпору својим младим парохијаним.

Јегрички у походе

Са неколико слика у прилогу дајемо 
читаоцима визуелни подстрек да за на-
редну туристичку сезону планирају по-
сету овој још неоткривеној оази природ-
не водене средине, по којој туристички 
бродић, по градњи катамаранског типа, 
по необичном пловном путу води посе-
тиоце у разгледање. Овај излет остварен 
је међусобном сарадњом Туристичких 
организација Жабља и Темерина, РТД 
‘Наутика’  Земун и Наутичког клуба 
‘Лађари’, Сава км 17 + 400. 

НЕПОЗНАТИ ПРЕДЕЛИ СРБИЈЕ

Пловна Јегричка
Мала, од многих скривена и непозната бачка речица Јегричка, од лета 
2017. године постала је пловна
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Плодна сарадња започела је на недав-
но одржаном Сајму туризма у Новом 
Саду, на коме су сви учесници овог до-
гађаја имали своје посебне штандове 
и посетиоцима сајма представили ин-
формативне материјале о могућностима 
упознавања Јегричке.

Било би лепо ако…

Ако је лето 2017. било пробни период 
уходавања прве комерцијалне наутичке 
делатности на нашој каналској мрежи, 
што је догађај за истицање, остаје да се 
види који ће нови програми и активности 
на обалама Јегричке бити предвиђени за 
сезону 2018. Волели бисмо да ЈВП ‘Воде 
Војводине’, ТОО Темерин, у садејству са 
ТО Војводине, обогате ову нову водену 
активност, почев од активнијег марке-
тиншког осмишљавања (циљне групе: 
излети и екскурзије ђака школског и деце 
предшколског узраста, удружења пензи-
онера, групне посете персонала фирми 
и установа, завичајни клубови наших 
исељеника, породична весеља и мања 

друштвена окупљања у здравом, природ-
ном амбијенту, итд), обогаћивањем са-
држаја на обали, на широком травнатом 
простору, поред објекта Информационог 
центра (рецептивни и информативни пул-
тови, продавница сувенира, туристичког 
материјала, карата, разгледница, дневних 
новина, цигарета, кафетерија, бифе за ос-
вежење, техничка могућност повезивања 
са интернет мрежама,  пуњење мобилних 
уређаја, проширење мокрог чвора због 
групних посета, уређење паркинг просто-
ра за аутобусе и аутомобиле, постављање 
путних табли са обе стране прилазног пу-
та, и са стране Темерина, и са стране Бечеја 
и Србобрана, укључивање угоститељских 
услуга оближње чарде у туристичку по-
нуду, итд). ■

Р. Ј.

ФоТо: Тоо ТеМеРин
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Тоо ТеМеРин, 021 844 655
www.temerintourism.org.rs

e-mail: temturorg@hotmail.



Програм амбијенталне наставе, 
Дунав – учионица на води, на-
мењен је ученицима нижих раз-

реда основне школе који се, пловећи 
Дунавом и његовим притокама, одвија 
на броду Златно срце.

Основни циљ Учионице на води је да 
основцима пружи прилику да се у ау-
тентичном амбијенту упознају са при-
родним богатством Србије – Дунавом. 
Овакав приступ омогућује ђацима да 
без посредства наставних средстава 
уче кроз непосредно искуство и ди-
дактички принцип очигледности. На 
овај начин деца се упознају са реком 
активно учећи о њеном природном и 
друштвеном значају. Ослања се на ос-
новношколски наставни програм до-
пуњујући га у делу који се односи на 
Дунав и његове притоке.

Учионица је покретна, што омогућава 
динамичко смењивање амбијента: уче-
ници су у прилици да виде вир, лиман, 
аду, ушће, речне птице и животиње, 
да упознају елементе речног рељефа, 
да науче шта је речни саобраћај, како 
плови брод, да се упознају са екологијом 
река, да упознају културно-историјско 
наслеђе свог завичаја…

Образовни програми

Образовно-васпитни програм обух-
вата неколико аспеката из целокупног 
програма васпитно-образовног рада у 
основној школи погодних за реализа-
цију у датим амбијентима, прилагође-
них узрасту и конкретним потребама 
школа које га примењују. Програм је ин-
терактиван и реализује се креативним 
приступом водитеља – учитеља кроз 
разноврсне облике рада који омогућују 
пуну комуникацију међу ученицима, 
стављајући их у активан однос у учењу 
и утврђивању наученог.

Предузеће Нова школа на броду 
Златно срце од септембра ове године 
организује семинар за наставнике, ва-
спитаче и стручне сараднике, односно 
директоре, који је одобрен од стране 
Завода за унапређивање образовања и 
васпитања. То је једнодневни семинар 
који траје осам сати и организује се за 
групу до 30 учесника

Брод Златно срце

Учионица на води се реализује на 
броду Златно срце. Овај новоизграђени 

брод је својом наменом, конструкцијом 
и техничком опремљеношћу у потпуно-
сти прилагођен потребама основаца. У 
питању је путнички катамаран (димен-
зија 24 x 8 м, капацитета 135 путника, са 
салом – учионицом, кухињом, 5 мокрих 
чворова и кабином, салоном и кормилар-
ницом, те отвореном сунчаном палубом) 
који покрећу два моћна бродска мотора. 

Ентеријер брода је модеран, прила-
гођен намени и опремљен савременим 
мултимедијалним уређајима за реали-
зацију образовних програма.

Искусна посада, најсавременији 
навигациони и безбедоносни системи 
и опрема за спасавање на води, гаран-
тују безбедну пловидбу.

Плови свим водним путевима Србије, 
а има дозволу и за међународну пловид-
бу. Као најмодернији у београдској аква-
торији, брод је угостио многе личности 
јавног живота Београда и Србије, али и 
познате госте из целог света. ■

МиодРаг Мандић

ФоТо нова школа

БРОД ЗЛАТНО СРЦЕ

Учионица на води

инФо: 
СнеЖана вељовић 011 2623 428
www.brodzlatnosrce.com

www.dunavucionicanavodi.com

zlatnosrce@novaskola.com

На неколико десетина метара од ушћа Саве у Дунав, на десној обали Саве, 
непосредно испод Калемегдана, усидрен је брод Златно срце; oвај прелепи 
катамаран, дугачак 24 и широк 8 метара, саграђен је 2009. године

Учионице на води

Горње Подунавље: Апатин – ушће Драве
Нови Сад – Тител
Нови Сад – Сремски Карловци
Стари Слaнкамен – Бешка
Стари Бановци – Београд
Београд на ушћу двеју река
Панчево – Београд
Винча – Београд
Обреновац – Београд
Костолац – Смедерево
Смедерево – Београд
Београд – Смедерево
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Обавештавају се власници малих 
пловних објеката, чамаца и плу-

тајућих објеката да, због наступајућег 
зимског периода 2017/2018. године и 
могућих отежаних услова пловидбе 
проузрокованих неповољним хидро-
метеоролошким условима, као и услед 
потенцијалне појаве леда, ледохода и 
ледостаја, благовремено, а најкасније до 
30. новембра 2017. године, уклоне своје 
чамце, као и друге мале пловне објекте 
са водних путева у зимовнике и зимска 
склоништа или их извуку на обалу, као 
и да заштите своје плутајуће објекте.

Власници су дужни да организују 
контролу над својим пловилима у виду 
дежурне посаде или дежурних стручних 
лица који ће вршити сталан, непосре-
дан и непрекидан надзор (24 часа) над 
безбедношћу својих пловила. У обавези 
су да врше и остале превентивне мере 
и у тренутку појаве леда по потреби 
разбијају ледену масу око објекта.

У зависности од намене објеката, на-
лаже се предузимање следећих мера:

Плутајући објекти за угоститељство 
и остале привредне сврхе

Уколико се плутајући објекти не 
премештају на предвиђено и одобрено 
место или зимско склониште, изврши-
ти ојачање и повећати број одбојника 
(шорпања), сидрених уређаја, привез-
них ужади и битви на објекту и обали. 

Марине, спортски клубови, 
привезишта за чамце 

Све чамце и мања пловила треба из-
вући на обалу. Уколико се не извлаче на 
обалу, плутајуће објекте који служе за 
потребе привезивања чамаца – понтоне 
и пристане, раставити и груписати уз 

обални руб са чврстим везивањем за 
обалне битве.

Сплав кућице за спорт и рекреацију

Извршити ојачање привезних сајли 
и упорних тачака (битви, казука, грч-
ких рупа итд) на објекту и на обали. 
Додатним сидрима избаченим узводно 
спречити откидање и неконтролисано 
плутање и пловидбу.

Власници сплав кућица су дужни да 
врше сталан, непосредан и непрекидан 

надзор над безбедношћу својих обје-
ката.

Лучке капетаније ће на својим под-
ручјима надлежности налагати по-
ступке и радње прописане законом и 
обичајима у пловидби на основу пло-
видбене искуствене праксе у неповољ-
ним зимским условима и према потре-
би издавати додатна упутства, односно 
саопштења бродарству у складу са хи-
дролошким прогнозама и упозорењи-
ма Републичког хидрометеоролошког 
завода. Обавиће све потребне консул-
тације са субјектима речне привреде, 
власницима марина и плутајућих обје-
ката и утврдити податке о лицима која 
су одговорна за безбедност пловила и 
плутајућих објеката на рекама, кана-
лима и језерима на подручјима своје 
надлежности. 

Сваки прекршај одредаба овог са-
општења бродарству сматраће се пре-
кршајем у унутрашњој пловидби и каз-
ниће се у складу са одредбама Закона 
о пловидби и лукама на унутрашњим 
водама. ■

извоР: plovput.gov.rs

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ ЛУЧКИХ КАПЕТАНИЈА

Припрема за зиму 2017/2018
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Дирекција за водне путеве је у периоду 
јул - октобар 2017. године извршила 

багеровање речног наноса на критич-
ном сектору Камичак на реци Сави, на 
деоници км 86.3 – км 84.8. Багеровањем 
речног наноса обезбеђени су габарити 
пловног пута који омогућавају безбед-
ну пловидбу у периодима малих вода. 
Избагеровани речни нанос је враћен 
у корито реке, у складу са принципом 
очувања баланса наноса.

Нови ситуациони план критичног сек-
тора Камичак, са приказом расположи-
вих дубина у односу на ниски пловидбе-
ни ниво, може се преузети на страници 
Пловидбеног билтена, у пдф формату.

Поред новог ситуационог плана, 
Дирекција за водне путеве је израдила 
и публиковала нову ћелију електронске 
пловидбене карте реке Саве за деоницу 
критичног сектора Камичак, у Inland 
ECDIS standardu 2.3. Нова ћелија електрон-
ске пловидбене карте садржи податке о 
расположивим дубинама пловног пута 
на овом сектору у односу на ниски пло-
видбени ниво на основу резултата најно-

вијег хидрографског мерења спроведеног 
у октобру 2017. године, позицији пловног 
пута и актуелном систему обележавања 
водног пута.

За динамичке податке о расположи-
вим дубинама пловног пута на критич-
ним секторима посетите Пловидбени 
билтен, сервис за пружање актуелних 
динамичких информација о пловним пу-
тевима у Републици Србији на којима ва-
же међународни и међудржавни режими 
пловидбе (реке Дунав, Сава и Тиса). Овај 
сервис је доступан на српском, енгле-
ском, немачком и француском језику. ■
извоР: plovput.gov.rs

Сава код Камичка

◄ Низводни део марине:  Наутички клуб 
Стари Сланкамен у јануару 2017, 
Фото: www.mojaladja.com



У суботу, 14 . октобра, раном зором, 
негде око подне, потпалисмо веселу 

машину. Пре тога извршене су припре-
ме: упознавање са машином, повези-
вање делова, нивелисање… Користили 
смо и упутство, кад ништа друго (кафа, 
ракија, мезе) није помогло.

Истовремено настављен је и казан са 
слатким купусом. Дуго смо већали, уз 
поменута помоћна средства, да ли ће 
га покВарити овчетина, али убацисмо 
је па шта буде.

Дошли су и гости са пригодним по-
клонима (није било у парама). Као што 
је ред, било је дозвољено коментарисање 
и предлагање начина печења ракије, али 
предлози нису прихваћени.

Лађарица млада

И потече! Уз купус, кога није поква-
рила овчетина, пиће и песму праћену 
гитаром и хармоником дочекасмо вече.

Сутрадан, у недељу, у скоро истом 
саставу (неки су подлегли ранама) на-
стависмо започети посао.

Такође и наредног викенда. Опет је 
било и гостију и поклона (опет није 
било у парама) и нових идеја које нису 
прихваћене. Само су у помоћном казану 
уместо купуса са овчетином биле коле-
нице. Опет је било и музике и …

Није препоручљиво 
за млађе од 18 година

И тако. У ситне сате друге недеље 
испекосмо 17 литара Лађарице младе 
од 22 града. У бурету је и тамо ће да ћути 
до наредне јесени, а онда…

Утрошено је 240 килограма шљива из 
Гвозденовића, попијено 30 литара ра-
кије Ваљевке (пиво, шприцери и сокови 
нису бројани), поједен казан купуса са 
овчетином (14 кг купуса, 4 кг овчетине, 
3 кг сувих ребара) и казан (20 кг) коле-
ница (хлеб, салате, рен… нису бројани). 

Па догодине, с Божјом помоћи, поно-
во. Добродошли!■

М. Мандић

ФоТо: д. Јокић, г. Мандић, М. ТодоРовић

ВЕСЕЛА МАШИНА КОД ЛАЂАРА

П е ч е  Ч и ч а  р а к и ј у 



М а н д и н а  с и г у р н а  к у ћ а
Мандина сигурна ку-

ћа за све рекопловце, у 
олуји (препо)рођене, 
сунцем опржене, раз-
бијаче ланаца, краљеве 
плавог неба и зелених 
река... 

Лето је прошло!
momir tomiћ

https://youtu.be/wxbol-5mtm8?t=00m00s
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20. август
Добили смо прикључак за струју.

17. септембар

По великом невремену угостили смо учесни-
ке регате Београд – Бољевци – Београд.
ФоТо: М. ТоМић

24, септембар
Поново ради биоскоп – почела грејна сезона

5, – 7, октобар
50. ЛОРИСТ – на штанду у Мастер хали 
Новосадског сајма представљен програм УН 
Лађари и РТД Наутика – Земун 

18, октобар

Ђорђе Радовановић, Зоран Радмиловић, 
Радомир Јечинац и Ми од раг Мандић у го-
стима код ТО општине Темерин.
ФоТо: Тоо ТеМеРин

14. - 15. и 21. - 22. октобар
Весела машина код Лађара

Од 11. новембра

Лабудови на доручку код Лађара■
ФоТо: М. Мандић

КЛУБ НАУТИЧАРА

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

Ој Дунаве, Дунаве, преградићемо те
Документарни филм 

и који је премијер но 
приказан у новембру 
давне 1965. године.

Филм се бави изгле-
дом дунавских вароши 
и животом њихових 
житеља непосредно пре 
завр шетка изградње хидроцентрале Ђердап. У филму 
ћете видети како је у то време изгледао Сип, Доњи 
Милановац и Текија који ће ускоро нестати пуњењем 
ђердапског језера, а видећете и како је изгледало 
Кладово које средином шездесетих година прошлог 
века од мале вароши на обали Дунава полако постаје 
модеран град.

ауТоРка: оливеРа гаЈић

СниМаТељ: чаСлав ПанТелинац

https://youtu.be/cukjcais6ou?t=00m00s

Ц в е т а њ е  Ти с е
Једном годишње про-

цвета Тиса. Дан цвета-
ња никада се не зна, јер 
не цвета увек у исто 
време.

Тиски цвет је водени 
инсект који се некада 
налазио и у другим ре-
кама Европе, али данас га има само у Тиси, мање у 
Мађарској, а много више код нас. Тиски цвет једин-
ствен је феномен природе који осим у Србији на Тиси, 
постоји још једино у Кини на реци Јанг Ценг Јанг.

ilovekanjiya.com

https://youtu.be/drrc6ubehtQ?t=00m00s

Из бродског дневника

https://youtu.be/WxBOL-5mtm8?t=00m00s
https://youtu.be/CUkJCAIS6oU?t=00m00s
https://youtu.be/Drrc6UbeHTQ?t=00m00s



