
Радомир
 Јечинац

ПЛОВИДБА 
У ПОЗНАТО 

И НЕПОЗНАТО

Београд, 2022.

Панчево

  Београд

Гроцка

Смедерево

Ковин



удружење наутичара

ЗАХВАЛНИЦА

свим пријатељима наутичарима
који су помогли издавање

ове публикације

У Београду, 
9. априла 2020. године



Радомир  Јечинац

ПЛОВИДБА 
У ПОЗНАТО 

И НЕПОЗНАТО

Београд  –  Ковин и   натраг (јуни – јули 2018)

 
Београд 2022.



Радомир Јечинац

ПЛОВИДБА У ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО
Београд – Ковин и натраг (јуни – јули 2018)

Издавач:
УН Лађари
                       

За издавача:
Миодраг Мандић

                               
Уредник:

Миодраг Мандић

Рецензенти:
Живорад Секулић

Мирјана Живковић
Јани Возел

                        
Лектор, коректор:
Тиодора Недељков

Графичка опрема:
PiAn Project

Карте:
Радомир Јечинац

Штампа:
Електронско издање

може се преизети на адреси
www.ladјari.com

 

Београд, 2022. године

                 
          

http://www.lad[ari.com/izdanja 


1. Предговор издавача ........................................................................ 5

2. Реч аутора  ........................................................................................ 7

3. Пловидба Београд – Ковин и натраг  .......................................15

4. Подаци о чамцу БГД 506-Б  ........................................................ 73

5. Три погледа на рукопис о пловидби 

    Београд – Ковин и натраг ............................................................ 81

    I     Водич за будуће, потсећање за садашње

          наутичаре – Живорад Секулић ........................................... 81

    II    Господин наутичар – Мирјана Живковић ..................... 83

    III  За копнену и бродску библиотеку – Јани Возел ............ 85

6. Индекс личних имена .................................................................... 86

    О аутору ............................................................................................ 89

Садржај





5Путописи

Предговор издавача

Са аутором овог Путописа дружимо се одав-
но. Упознали смо га кроз његов и Мише 

Ђонића „Дунав од Бездана до Тимока –
Наутичко-туристички водич“. Дуге јесење и 
зимске вечери прекраћивали смо листајући 
Водич правећи планове за лето. А кад лети 
запловимо Дунавом био нам је драгоцен јер 
је био једини домаћи наутички водич.

Убрзо смо се упознали и лично и дружење 
наставили истражујући Дунав (у два навра-
та), Саву и Тису. Свака од ових експедиција 
крунисана је публикацијом чији је коаутор 
био и Радомир Јечинац.

Дружичи смо се и радили и у редакцији 
часописа Наутичар. И овде је Радетово ис-
куство и познавање наутике дало значајан 
допринос.

Раде је био учесник бројних наутичких ре-
гата: Регата Илустроване Политике, Регата 
‘Воде Војводине’, регата Река… Пловећи 
бележио је, фотографисао, скицирао…

Обзиром да су циљеви Удружења наути-
чара Лађари популаризација и промоција 
наутике и наутичког туризма у Србији,  еду-
кација о важности очувања животне сре-
дине, као и размена информација у циљу 
развоја наутике покренули смо периодични 
електронски Билтен ЛАЂАРИ. На наше за-
довољство Раде је прихватио да буде уред-
ник, те је ово издање, захваљухући његовом 
познавању ове проблематике, постало ква-
литетније и садржајније.

1. Предговор издавача

Ђурђевдански састанак наутичара 2016. године у 
Клубу ЛАЂАРИ. С десна на лево: 

Проф. др Зоран Радмиловић, Крста Пашковић, 
Радомир Јечинац и Миодраг Мандић.

Фото: Миодраг Мандић.▼
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Радомир Јечинац: ПЛОВИДБА У ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО

Поред сопствених ауторских, Раде посе-
дује завидну библиотеку домаћих и страних 
наутичких мапа, атласа, водича, пељара, 
путописа… И поред тога, а можда баш због 
тога, на састанцима нас ‘наутичара сениора’ 
док се бавимо истраживањем гастрономске 
и остале хедонистичке понуде он се увек 
жалио на недостатак домаћих наутичких 
издања.

Зато смо у Удружењу наутичара Лађари 
‘подлегли’ његовој жељи и покрећемо еди-
цију Путописи, Потрајало је мало због раз-
норазних проблема и проблемчића али, као 
првенац у едицији, пред вама је Пловидба у 
познато и непознато од Београда до Ковина 
и натраг (јуни – јули 2018) нашег драгог 
Радомира Јечинца.

Мишљења о Путопису дали су Живорад 
Секулић, скелеџија рамски, Мирјана Жив–
ковић, организатор регата ‘Воде Војводине’ 
и Јани Возел, наутичар из Словеније. Ми 
само можемо да додамо да нам је жао што 
раније нисмо ‘подлегли’.

Надамо се да ће вам овај Путопис послу-
жити и као инспирација да током свог бо-
равка на рекама, језерима… понешто фото-
графишете, забележите, скицирате…

Ми смо расположени да вам помогнемо да 
то заједно уобличимо у неки нови путопис.■

Издавач

Поглед са реке на клуб 
Удружења наутичара ЛАЂАРИ, 

река Сава, лева обала, км 17+400.
Фото: Миодраг Мандић  ▼
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Реч аутора

У    -време када због постојећег темпа живота 
почињу да опадају сви видови људског 

дружења и сусретања, лета 2018. пружила 
ми се лепа прилика да остварим једну но-
ву групну пловидбу Дунавом низводно, до 
Ковина. Tуристичка пловидба из задовољ-
ства, без такмичења, јурњаве, напетости и 
напрезања. Раздаљина на Дунаву је 60-ак 
километара, или мало више, од Чукаричког 
рукавца на Сави – око 70 километара. 
‘Групна пловидба’ увек означава здружену 
пловидбу два, три или мало више чамаца, 
чији се заповедници и посаде међусобно 
познају. 

Овакав вид туристичке, рекреативне пло-
видбе има и добрих, и мање добрих страна. 
С једне стране, лакше савладавање изне-
надних невоља, већи степен сигурности и 
безбедности пловидбе и личне заштите на 
удаљеним и непознатим местима, или у оте-
жаним условима пловидбе. Али, с друге 
стране, није увек лако одржавати коорди-
нацију са осталим учесницима планираног 
заједничког подухвата: до последњег часа 
се не зна ко ће од обећавајућих учесника 
одржати реч и заиста испловити, јер му мо-
же искрснути сметња у виду непорециве 
више силе. Toком времена открију се и други 
непожељни видови понашања: непридржа-
вање договора, утврђеног плана пловидбе и 
термина, ноншаланција, па и недисципли-
на, неподударне нарави, неусклађеност и 
одбацивање друштвених норми о лепом по-
нашању, стављање себе у улогу вође групе и 
истицање лидерства, наметљивост, логореја 
(= неумерено причање, бујица речи, непре-
стано и често брбљање), бука, кућни пси… 
На крстарење се не иде ни са нервознима, 
нестрпљивима…

Младен Шутеј, познати хрватски једрили-
чар који је осамдесетих година прошлог ве-
ка, а и касније, пловио по светским морима и 
океанима (Рт Хорн, између осталог), објавио 
је и неколико књига путописа и наутичких 
приручника. На ову тему, и сам је нешто 
рекао:  

„Врло често су ме питали како одабирем 
посаду и са киме бих се дружио на мору: што 

превладава – знање, једриличарске вјешти-
не, страни језици, што је све у томе важно? 

Увек бих их изненадио кад бих им рекао: 
важно је да их је мати добро одгојила, да 
знају пристојно јести за столом, да нису 
егоисти и да немају проблема са морском 
болешћу…“ 

„Лијепо је дружити се са занимљивим љу-
дима… Треба знати понеки страни језик, 
имати хигијенске навике и показати кул-
турно понашање за столом, што већ спада 
у правилан родитељски одгој, затим да су 
људи који воде организирани живот…“1.

Нама ближи Ика Петровић, професионал-
ни бродар, лађар и један од организато-
ра некадашњих регата моторних чамаца 
‘Илустроване Политике’, у животу се сусре-
тао са многим наутичарима-туристима, и 
баш за њих, одн. за нас је такође написао 
један  наутички приручник за речне услове, 
и на основу свог дугогодишњег искуства са 
воде дао кратак савет како се разрешава јед-
на недоумица из кодекса понашања на бро-
ду: „На туђем броду Пијеш шта донесеш!“2

*        *        *        *

Споменута прилика за пловидбу била 
је годишње обележавање Међународног 
дана  Дунава (29. јуни) у једном од места 
на Дунаву у Србији, а за њу смо сазна-
ли још у пролеће исте године, на скупу 
‘Натуса’ (Наутички туризам Србије) у ма-
рини ‘Апатин’. Тада је интересовање иска-
зало неколицина нас, власника чамаца из 
Београда, Земуна, Панчева. Током наредних 
недеља, па и месеци, заинтересовани су и 
даље говорили да јесу ‘заинтересовани’, али 
и ‘видеће ускоро’, ’јавиће’… С моје стране, 
како су дани одмицали, ја сам већ престао 
да их пропитујем, поштујући њихове лич-
не планове и могућности, и наставио да се 
бавим организацијом и припремама своје 
сопствене пловидбе.

1  Младен Шутеј: „Живот под једрима“, Загреб 2007, на стра-
нама 162 и 171.

2  Илија Ика Петровић: „Мала енциклопедија пловидбе“, 
Нови Сад 2000, на стр. 263.

2. Реч  аутора
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Радомир Јечинац: ПЛОВИДБА У ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО

Неколико дана пре термина одржавања 
сусрета у Ковину, ја сам био спреман да ис-
пловим. Према плану низводне пловидбе, 
за разлику од оних који су запослени па 
немају довољно слободних дана, или су увек 
у закашњењу и стално журе, одговарало ми 
је да тај пут, сам, без сапутника, помоћника 
или морнара превалим у лаганој вожњи са 
три ноћења. Три ноћења, четири етапе, са 
просеком од 15-20 километара лагане днев-
не и неусиљене пловидбе, без трагања за 
дунавским пустоловинама. Повратак, одн. 
узводна пловидба, може такође бити лепа 
и занимљива, јер представља смењивање 
географских предела у обрнутом редоследу, 
и ту су препознавање терена и доживљаји 
другачији. Оставио сам толико дана и за 
повратак, и још који дан резервног времена.

Да је Подунавље равничарски терен – 
знао сам, и уверио се поново током кућних 
припрема за пловидбу. Увек сам волео да 
гледам, читам и тумачим географске кар-
те. Још од времена служења војног рока, 
у двадесетим годинама живота, када сам 
први пут имао прилике да видим карту, зв. 
‘војна секција’ одређеног терена, „карту која 
говори све“. Тако сада, на пример, читамо 
да је на Новом Београду кота одбрамбеног 
насипа на 74 м, тло на 68 м. Код Ковина, 
насип носи исту ознаку – 74 м, али је обала 
нижа, на 65,70 м. 3 На растојању од мојих 60-
70 км као да и нема неког великог спуштања 
речним падом.   

Са детаљима тих припрема и самим ис-
пловљавањем и почиње наредно поглавље 
– путопис ове кратке пловидбе. 

*        *        *        * 

У данашњим условима у којима се одвија 
породични и рекреативни наутички тури-
зам на воденим површинама Србије, ноћење 
изван свог места и матичног клуба баца 
сваког заповедника пловила у озбиљно раз-
мишљање. Проналажење и одређивање ме-
ста за  застанак, предах, одмор или ноћење, 
а нарочито тражење заклоњеног места  – 
било у насељеним местима, било у природи 
и дивљини, представља једну од највећих 

3 „Хидрографска карта СРС (САПВ), 2-бојна карта у размери 
1:200.000, изд. „ДТД – Хидросистем ДТД“,     Нови Сад 1987, 
1. и 2. део.

тешкоћа у планирању речне и каналске  
пловидбе. Подаци од јуче можда више нису 
важећи данас, ово што је данас – неће важи-
ти сутра. Не постоје ни скорашње, наменски 
рађене детаљне пловне карте унутрашњих 
пловних путева, са описом терена, које би 
олакшале припреме за одлазак у водену 
природу.

Риболовачки и пецарошки клубови 
или летњи кампови, на које се наилази у 
Подунављу, немају увек довољно простора 
на обали да приме тешко и широко пловило; 
једно и којекако, више пловила много теже, 
а и месна обала је обично у плиткој води, 
која је довољна да се по њој лако крећу ри-
барски чунови. Наутички клубови моторних 
рекреативних чамаца постоје ту и тамо у 
неким насељеним местима дуж дунавских 
обала, али треба знати за њих, њихов по-
пис нико није урадио у последњихдесетак 
или двадесетак година, у Србији данас не 
постоји никакво удружење тих мотонау-
тичких клубова, које би их држало у својој 
евиденцији, а ни сами клубови (у нејасним 
власничким статусима) нису имали потре-
бе, нити су ишта урадили да се огласе, да 
пригодним рекламама саопште своје по-
стојање, да понуде своје услуге и покушају 
да задрже пролазнике.                                                                                                                               

У неким већим подунавским местима мо-
жда би се могли очекивати и бољи услови за 
бављење рекреативном наутиком. Али не, и 
не увек. У Сремским Карловцима, на при-
мер, лепом градићу значајном за историју 
српског народа, понтони су прављени према 
потребама месних рибара. Домаћих, месних 
туристичких чамаца нема, а они у пролазу 
не треба ни да покушавају да пристану уз 
привезане рибарске шикље и чунове.

У Сланкамену, значајном месту где се су-
срећу две велике реке, значи на раскрсници 
пловних путева, две су марине. Али једна, 
при ниском водостају, може да има отежан, 
па и блатњав прилаз, а усто у близини је ка-
меног напера. Другој, сакривеној у рукавцу 
иза речног острва, због специфичне конфи-
гурације терена тешко је пронаћи безбедан 
прилаз, једино ако вас води неко, ако сте 
мештанин, викендаш-власник чамца или 
случајно већ знате за те прилазе…

На одстојању од Београда до Ковина три 
су већа места на води – Панчево, Гроцка, 
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Реч аутора

Смедерево, у којима би се могло очекивати 
лакше разрешење напред исказаног про-
блема.

У Панчеву, на Тамишу, а Тамиш је уска 
река и обе обале су блиске и видљиве, не 
постоје уочљиви понтони који ће вас при-
вући слободним местима, или чак каквом 
рекламом, понудом или позивом да се за-
уставите, освежите и окрепите. Додуше, 
2015. године, на левој обали, испод си-
лоса, постављен је градски ‘пристан’ (25 
х 7,8 м), грађен од средстава из фондова 
ЕУ и саме Покрајине, а општина га усту-
пила Туристичкој организацији Панчево 
на управљање и коришћење. Служи за вез 
излетничког катамарана ‘Панука’, дужине 
10-ак метара. Остатак слободног простора 
око понтона ТОО не изнајмљује пролазним 
туристичким чамцима, као што то раде ТОО 
Апатина или Ковина.

Познаник из Градске управе општине, ко-
ме сам се обратио са питањем о могућности 
привеза за две ноћи у Панчеву, у одласку 
и повратку, упутио ме је на јавно добро, на 
шљунковиту градску плажу „где је свима 
дозвољен приступ“, како рече, али где је 
купање забрањено. Шта је са вишком сло-
бодног простора на споменутом ‘пристану’?

У Гроцкој, и привредна и рекреативна пло-
вила, и аласки чунови, деле један исти аква-
торијум – заклоњен рукавац Грочанске аде. 
Низводно од ушћа месне речице Грочице, 
општи кркљанац и метеж. У заклоњеном ру-
кавцу погодан терен за сидрење и превези-
вање теретних баржи, самохотки и радних 
бродова. На грочанској обали су извођени 
неки земљани радови, видело се, али нисам 
могао лако да јој приђем, никаквог видљи-
вог обавештења или усмерења. То је био мој 
доживљај по дану, за видела. По мраку, боље 
је одустати од оваквих маневара и тражити 
другде луку спаса. Занимљиво да је рукавац 
Грочанске аде, у свим општинским плано-
вима уређења грочанске обале и приобаља, 
увек фигурирао као најпогоднија локација 
за смештај каквог наутичког центра (дуби-

на воде, заклоњеност, приступачност), али 
никада остварено. У Гроцкој се, изгледа, 
лакше развија земаљски, копнени и кафан-
ски туризам.

Смедерево: кад год се спомене ово место, 
свима који нису из њега прво што падне на 
ум јесте – уређење ушћа Језаве поред тврђа-
ве. У свим плановима уређења смедеревске 
обале истицана је као најподеснија лока-
ција за смештај каквог наутичког центра, 
али никада се није приступало озбиљнијем 
разматрању пројекта, ни кад је било намен-
ских фондова, ни кад није било фондова. 
Поготово тада – не.  А и Туристичка орга-
низација града одавно је расформирана, 
никоме потребна. Слично као и у Гроцкој, 
лакше је ишло са развојем копненог, вино-
градарског, или како се то још каже, ‘мани-
фестационог’ туризма. 

Стога су наутичари – не без разлога – у 
својим активностима увек давали предност 
Ковину, Смедереву блиском месту и парњаку. 

Уз ковинску марину, правде ради, треба 
споменути и две до три марине у Новом 
Саду, у рукавцу Рибарског острва; све оне 
налазе се у лепом природном окружењу, 
али атмосферу чине људи, чланови клу-
ба, те пролазни путници запажају видљив 
друштвени живот и ту атмосферу коју спо-
мињемо. Бар такав је случај, на пример, у 
марини Једриличарског клуба ‘Војводина’, 
која ми је често пружала гостопримство, и у 
којој сам боравио и по више дана, привезан 
уз понтон. Ни у једним клупским просто-
ријама као овде нисам видео стационирани 
механичарски сервис са радним временом, 
разноврстан и педантно сложен алат, уре-
дан радни простор, извешена обавештења 
члановима клуба о дневном водостају, тем-

Нови Сад: рукавац Рибарског острва, ►
 седиште више  наутичких привезишта 

и клубова  на мирној води 
Фото:  Драган Стаменковић



10 Путописи

Радомир Јечинац: ПЛОВИДБА У ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО

ператури воде и ваздуха, чак и куку за ка-
чење нађених ствари и кључева, таблу за 
мале огласе, а ту су и породице чланова 
клуба са малом децом, које ако не испло-
ве, слободно време проводе у хладовини 
клупског обалског терена…     

   Лично искуство нас нагони да изнесемо 
још неке погледе на стање туризма на води 
у Србији. Чак и у случајевима постојања 
добрих локација и погодног географског 
положаја речног акваторијума (Смедерево: 
Језава, Београд: Ада Хуја, Чукарички рука-
вац), такве локације нису искоришћене у 
корисне, здравствено-спортско-рекреативне 
сврхе. Било због лоше организације рада и 

функционисања клубова, било због њихове 
неумешности, тек може се констатовати да 
је члановима клубова током године смањен 
број дана за коришћење пловила. Пример 
Чукаричког рукавца је пример неуређено-
сти и хигијенске запуштености речног дела 
општине Чукарица: и при ниском, и при 
средњем водостају појављује се спруд од на-
носа Топчидерске реке, који онемогућава 
излаз и враћање пловила.

*        *        *        *  

На непознатим теренима и у дивљини не-
ма путоказа ка најбољим правцима, нема 
путоказа намењених повременим туристи-
ма доколичарима, те сам са захвалношћу 
примао одговоре, мишљења и савете од не-
познатих људи, које сам случајно сусретао. 
Неке сам спомињао у тексту, неке нисам. 
Дунав припада свима који на његовим оба-
лама живе, на обалама или у залеђу, свејед-
но, и свако га користи на свој начин, у скла-

Београд: Чукарички рукавац на Сави.  
Немарност надлежних општинских служби, 

јавних комуналних предузећа и државних 
установа за одржавање пловних путева. 

Заповедник чамца на прамцу веслом покушава 
да се извуче из муља. 

Фото: Р. Ј. ▼



11Путописи

Реч аутора

ду са својим потребама и могућностима, или 
навикама. Они боље познају географију и 
терене свог краја него ми, случајни дошља-
ци и пролазници са стране. Они живе свој, 
рекло би се, спокојан живот уз нама зајед-
ничку реку, не бавећи се светским наутич-
ким темама, градећи своје скромне чамце у 
дворишту, од којих већина никада не понесе 
регистарски број.

Сви су ме примали отворено, без подозри-
вости, са свима сам водио отворене разгово-
ре, свуда сам се осећао сигурним, као међу 
својима. Ни у једном  случају, приликом так-
вих случајних или ређе, најављених сусрета, 
није ми наплаћена било каква услуга, нити 
ми је ико ишта продао за новац. Тумачио 
сам то гостољубивошћу српског домаћина 
и поштовањем непознатог пролазника, осо-
бине које опстају јер се преносе и наслеђују 
с колена на колено, у непрекидном ланцу 
породичног живота. Сви су ми искрено поже-
лели добро здравље и срећан наставак пута.

*        *        *        *  

Посматрање пловног пута сваком запо-
веднику пловила је у основи безбедне пло-
видбе и избегавања судара на води. Aли по 
природи ствари, и осматрање обала такође 
доприноси том у циљу. Заповеднику су очи 
на води и обалама, слух на звуку мотора. Он 
тражи делове обала и визуелно процењује 
уз коју би, у случају потребе, евентуално 
могао да приђе. Или једноставно – уз коју 
би зажелео да приђе. Али на реци данас 
није увек лако наћи такво место. Ако га и 
запази, оно је већ заузето: пецароши са ис-
туреним пецаљкама и далеко забаченим 
струковима, кампери, фудбал и роштиљање 
на обали, пси које власници купају у води – 
или је привлачна обала већ присвојени део 
нечијег дворишта.

Последњих година у Србији се уочава ве-
лика помама становништва за бесправним 
заузећем обала и приобаља на нашим те-
кућим водама, језерима, акумулацијама. На 
Сави, одмах узводно од савских мостова, обе 
обале су начичкане понтонима и у заврше-
ном и у незавршеном стању, кућицама на во-
ди, сојеницама, па чак и правим копненим 
грађевинским објектима, зиданим од чвр-
сте грађе, која се користи на сваком грађе-

винском плацу. Савска лева обала, узводно 
од новобеоградских блокова, толико је већ 
урбанизована да су грађевине поређане у 
три реда (куће на плутајућим понтонима, 
у речном току, куће на стубовима на тзв. 
водном земљишту, одн. у плавном подручју, 
и на крају – зидане куће са темељима, на 
брањеном, бедемском делу. На Сави, све до 
25-ог километра и ушћа Колубаре – ако би 
пожелели – чамци не би могли да приста-
ну уз обалу. У тих 25 километара чамци су 
принуђени да непрестано иду даље, као у 
каквој воденој цеви. Пловидба је могућа 
само праволинијски, напред-назад, узвод-
но-низводно, без могућности задржавања 
у месту, у природи.

Дунав је већи речни ток, па је и приме-
ра заузимања обала неупоредиво више. 
Узводно од Земуна, десна лесна страна до-
словно је закрчена дивљим насељима, и то 
много, много километара узводно, у правцу 
батајничке и пазовачке обале.  Грађевински 
шут и кућни отпад и ђубре овде настањени 
житељи слободно сурвавају низ стрму обалу. 
Ова обала је иначе неподесна за приступ 
чамаца, осим ако нису шикље.

Лева обала Дунава наспрам споменуте 
батајничке и земунске обале јесте ниски 
ненасељени дивљи терен, али је изградња 
новог моста пореметила приступ обали, 
лепим рукавцима и речним адицама, на 
којима су се раније туристички чамци радо 
задржавали. Сада већ нерадо, због мостов-
ских стубова и престројавања и маневара 
великих путничких бродова крузера.

Низводно од источних делова Београда 
(Карабурма, Вишњица) помама за заузи-
мањем терена и сваког слободног делића 
обале видљива је сваком пролазнику са во-
дене стране. Грађевинарство је у пуном за-
маху, али са стране правне регулативе – све 
је у нејасном власничком статусу, а са стране 
струке, занатства и естетике  – то је полу-
сеоско, невично и бахато грађевинарство. 
Најчешће изведено у дивљој градњи, која се 
остварује булдожерима, машинама-копачи-
ма и камионима, и која не размишља о лепо-
ти и функционалности објекта, ни о уредном 
изгледу околине, ни оног суседног, ни оног 
у свом дворишту. Власници су поред воде, 
али је не користе, испод њихових зграда не 
виде се приступни понтони за коришћење 
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у време одмора, за купање и сунчање, а не 
виде се ни њихови чамци.  

Познати су чак случајеви бесправне 
градње сеоских породичних кућа у приоб-
аљу и на плавном терену, између Гроцке и 
Смедерева, на пример. Једног пролећа до-
шло је до високог водостаја Дунава, река се 
проширила на свој плавни терен (форланд), 
који јој припада и који прима вишак воде, 
па и поплавне воде, и поплавила нелегал-
но подигнуте зграде. Власници нелегално 
подигнутих зграда у плавном приобаљу 
пријавили су се као ‘угрожени становни-
ци’ и тражили одштету и помоћ од својих 
локалних самоуправа.

Овде наведене грађевинске активности на 
обалама биле су видљиве дуж целог нашег 
пута (укључујући и Ивановачки Дунавац). 
Понеку карактеристичну фотографију тог 
насељавања дошљака и мењања природног 
изгледа обала објавили смо у путопису, као 
документ виђеног и доживљеног, ружног и 
стидног.

Отежано коришћењe водене површине и 
обала Дунава у рекреативне и спортске свр-
хе (тренинзи кајакаша и веслача) уочљивo 
је, на пример, и на дугачком сектору између 
Сремских Карловаца и Новог Сада, Сремске 
Каменице, па и до Беочина. Због велике речне 
кривине и мостова, овде предност апсолутно 
имају теретна пловила и крузери. За прве је 
резервисана и велика зона сидрења низвод-
но од Петроварадинске тврђаве, што је ујед-
но и радни простор за превезивање баржи и 
гураних састава, а крузери, са своје стране, 
заузимају велики маневарски простор око 
насеља Шангај за своје усмерење ка новосад-
ским мостовима. Мала пловила се у оба слу-
чаја уклањају у страну, најчешће уз леву обалу, 
али ипак не везујући се за њу, водећи рачуна о 
могућим таласима који ће их сустићи. За каја-
каше и веслаче (који веслају леђима окренути 
свом прамцу) ово је посебно ризичан сектор.  

*        *        *        * 

За чудо, током свих тих дана проведених 
на Дунаву, међународни речни саобраћај 
није био претерано жив: срео сам само један, 
можда два велика страна путничка брода 
крузера, тек покоји брод танкер, тек понеки 
домаћи туристички чамац (који је можда 

био и риболовачки чамац), страни ниједан. 
Да ли пролазе ноћу?

И као какав кратки резиме, рекао бих да је 
цела пловидба протекла без неког видљивијег 
напора. Многи аутори у својим путописима и 
бродским дневницима говоре о преживљеним 
олујама, ветровима, недаћама, или ако тога 
у реалности није било, издавачи их терају да 
такав или сличан, само да је узбудљив догађај 
– накнадно напишу и уграде у једнолични 
рукопис. Овде тога није било, никаквих не-
пријатних ситуација, вероватно зато што смо 
ми настојали да тако и буде. Пловидба –  исти-
на –  кратка, туристичка, из личног задовољ-
ства, а не због – авантуре, где би се величале 
преживљене олује, ноћна бдења без спавања, 
мушки подвизи, освојене миље или киломе-
три…   Чамац и мотор су добро служили током 
та 2-3 сата уобичајеног дневног рада, што је, 
узгред, предност уградње новог мотора, који 
се усто и редовно одржава. Без икаквих тех-
ничких дефеката, навигационо и маневарски 
лоше изведених радњи или метеоролошких 
изненађења. Ниједну патролу речне полиције 
нисам срео, која би ме професионално и ру-
тинирано легитимисала, или можда питала 
‘како иде’, да ме је видела самог на чамцу. 

*        *        *        * 

Мали чамци, међутим, не плове искљу-
чиво по званичним пловним путевима. 
Равничарска територија Србије је веома бо-
гата воденим површинама, и многе од њих 
су у природном споју са постојећом мрежом 
пловних путева. Корисно је да они који пло-
ве, у зависности од свог слободног времена 
и личних амбиција, обрате пажњу и на те 
водене терене уз главне и званичне пловне 
путеве (Дунав, Сава, Тиса), и такође могу 
бити занимљиви са наутичког и туристичког 
аспекта за пловила мањег газа, и такође су 
вредни наше пажње и заслужују да се обиђу 
и истраже. 

Званични пловни путеви, који су усто и 
међународног ранга, потпадају под над-
лежност државне установе Пловни путеви, 
а све остало је препуштено на вољу рекре-
ативним наутичарима. Тако и дан-данас 
имамо неистражене и неописане рукавце 
у Подунављу, као што су, на пример, у низ-
водном набрајању: рукавци и канали око 
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Реч аутора

Бачког Моноштора, између Моноштора 
и Апатина, око Шаренградске аде и на 
њој самој, одн. сплет водених пролаза на 
Старом Дунаву изнад Карађорђева, затим 
спомињемо пролазе око нештинских и су-
сечких ада, око Шашићеве аде, па познати 
терени између Бегеча и Черевића, Футога, 
Новог Сада и Беочина, терени око новофор-
мираних острва код Сремских Карловаца, 
Крчединска ада и бројна острва и рукавци 
у речном току код самог места Крчедин, 
променљиве Белегишке аде, па много низ-
водније Иванковачки Дунавац, три вели-
ке аде код Гроцке, Смедеревска ада, Гајски 
Дунавац, терени између Чибуклије, Завојске 
аде и Рама, проширено ушће Поречке реке, 
и још многа друга, неспоменута места.

Нема две исте пловидбе, чак и на истим 
деоницама. Свака пловидба одвија се у 
својој специфичности, и може бити скоп-
чана са неизвесношћу, па и извесном ме-
ром авантуре… Волели бисмо да читамо о 
искуствима и других чамџија по воденим 
просторима Србије. ■

                                                                       
А у т о р

Београд, април 2019.

Телефонски сигнал мобилне телефо-
није моје мреже покривао је цео терен 
Подунавља којим сам се кретао, и сву-
да је била добра чујност. Захвалан сам 
стога својој ћерки Душанки, на првом 
месту, па потом и свим пријатељима из 
круга наутичара, и свима онима који су 
се телефоном интересовали за одвијање 
пловидбе, давали подршку и бодрили 
ме да издржим до краја дневне етапе, 
или брижно сугерисали да бар правим 
краће застанке ради одмора, да пијем 
доста течности. Такође, жеља ми је да 
изнесем и своје изненађење и осећање 
пријатног задовољства оним приређе-
ним дочеком неколицине пријатеља у 
Земуну, на пријатељском броду ‘Истар’. 
Захваљујем се, у исто време и на исти 
начин, и Бошку Антићу, контраадмиралу 
у пензији, на речима подршке и несебич-
но уступљеном стручном материјалу о 
пловности Саве и Дунава, из своје доку-
ментације. Моја захвалност иде и свим 
потписаним и непотписаним власници-
ма фотографија, који су својим радовима 
допринели да се оживи и обогати визу-
елна документарност овог дела.
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Од Београда до Ковина и натраг

 5.  ЈУНИ  2018: 

Туристичка организација општине Ковин 
шаље лични позив, на више адреса,  групи 
наутичара из Београда, Земуна, Панчева, 
можда и онима из других места - за учешће 
на наутичком скупу:

„Поштовани,  / Обраћамо вам се овом 
приликом и позивамо да вашим при-
суством увеличате манифестацију 
– обележавање Међународног  Дана 
Дунава у Европи, на семинару који 
организујемо 29. јуна т. г. у 11 часо-
ва у Ковину (просторије ресторана 
на Ковинском Дунавцу – 'Чарда на 
Дунавцу'). 
На семинару ће бити одржане презен-
тације на теме: 

-' Бродови за крстарење и њихов ути-
цај на животну средину у пловидби 
Дунавом кроз Србију', известилац 
проф. др Зоран Радмиловић, и

- 'Значај и атрактивност хидрограђе-
винске макете речног тока Дунава од 
ушћа Тисе до ХЕ Ђердап 1', известилац 
др З. Радмиловић, у име одсутног ау-
тора, инж. Крсте Пашковића.
После презентације тема планиран 
је обилазак макете тока Дунава на 
оближњој локацији, у парку Старог 
Града. Послужење. Молимо да своје 
учешће потврдите до 22. јуна. 
Срдачно вас поздрављамо, Дивна 
Кирилов, ТОО Ковин“.

           
Ковин? Откуда Ковин? Зар друга места у 

Подунављу не обележавају Међународни 
Дан Дунава? Гледамо у карту: најјужнија 
тачка Баната, само мало увучено од реч-
ног тока, али знамо да је то оно што даје 
посебну одлику – један је од најподеснијих 
водених рукаваца за прихват и заштиту 
речних пловила на целом току Дунава кроз 
Србију. И тај рукавац је богат водом, жив 
је, проходан, има људи на њему. Апатин и 
Ковин, и нико више! Можда још делимично 
и рукавац Рибарског острва у Новом Саду. У 
приближним копненим мерама, и у завис-

ности преко којих мостова прелазите, Ковин 
је од Београда удаљен 50 км, од Панчева 30, 
од Смедерева 11 км. 

5.  ЈУНИ  2018:

На пут се не иде без плана, а сваки план пута 
одређује се према датим условима, пловид-
ба такође, у складу са многим параметрима 
– расположивим пловним објектом и њего-
вим карактеристикама, у складу  са циљеви-
ма пута, расположивим временом, у складу 
са тренутним и предстојећим временским 
условима, у складу са хидролошким и свим 
другим пловним условима терена кроз који 
се пролази, у складу са постојањем могућих 
прихвата на успутним етапама, у складу са 
добијеним информацијама и личним по-
знавањем терена…  Много је невидљивих, 
али увек присутних неизвесности, које све 
треба имати у виду, размислити о свакој од 
њих и међусобно их ускладити, колико је 
то могуће. Стога план припрема и њихова 
разрада – у неким случајевима – може да 
траје и дуже него сама пловидба.       

После дужег размишљања током дана, ис-
те вечери шаљем одговор, са копијама на све 
добијене адресе у колективној преписци:

„Поштована г-ђо Кирилов,
Захваљујем се на личном позиву који 

сте ми упутили поводом манифеста-
ције Дани Дунава, 29. јуна у Ковину, и 
потврђујем свој долазак, у самостал-
ној пловидби. 

Мишљења сам да је одржавање овак-
вих дебатних скупова и радних саста-
нака, као и свака размена стручних 
мишљења корисно, кадгод су на дневном 
реду даљи развојни планови и постоје 
потребе доношења ваљаних одлука из 
домена развоја наутичког туризма у 
сваком региону српског Подунавља, 
Потисја и Посавине, као и на повезаној 
мрежи ХС Дунав – Тиса – Дунав.

Пишем у своје лично име, али по-
стоји могућност да неки од позваних 
учесника доплове из Бгда, Земуна или 
Панчева до Ковина и својим чамцима и 

Од Београда до Ковина и натраг
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бродовима. О томе ћемо се ми између 
себе договорити, и благовремено вама 
јавити, како бисмо могли унапред да 
резервишемо потребан број привеза у 
вашој марини. Пловила која буду при-
стигла вероватно ће ту ноћ остати 
на привезу, и сутрадан испловити 
ка својим одредиштима. Желећи вам 
успеха у раду, итд., Раде Јечинац, Бгд“.

11.  ЈУНИ  2018:

Крста, стари наутичар, наутички активи-
ста на домаћем и међународном плану и 
стари познаник, из Грчке се интересује за 
моју одлуку о пловидби. Наводим га, као и 
неколицину других познаника и пријатеља, 
јер су сви они, на известан начин, повезани 
са предстојећим догађајем.

„Да, спремам се за пловидбу до 
Ковина, како сам се и изјаснио, мојим 
чамцем, самостално, одн. сам на њему. 
У километрима – то је око 70 км од 
Чукаричког рукавца. Пошто сам без 
временског ограничења, кренућу до-
ста раније, и ту дистанцу поделити 
у рецимо 3-4 етапе + дан-два резервног 
времена, да бих стигао дан раније и 

могао да се у ковинском клубу одморим 
и уприличим за скуп.

Због овако замишљеног итинерера, 
за чије ће остварење бити потребно 
бар 10-ак дана, нисам хтео да неко-
ме нудим место сапутника. Што се 
тиче других чамаца ('Анима', 'Истар', 
па Миланов 'Ми'), нико ми се још није 
јављао, мада би било лепо да се чамци 
из Бгда, Земуна и Панчева појаве у све-
чаном поретку у Ковинском Дунавцу…“

Порука од Зорана Радмиловића, прија-
теља, професора са Саобраћајног факултета, 
одсек за Водни саобраћај:

„Раде, честитам унапред на храбро-
сти. Ковински организатори треба 
да организују свечани дочек, јер то 
заслужујете. Према мом прорачуну 
низводно је потребно око 7-8 часова, 
без успутног стајања, ако полазите из 
вашег клуба. Узводно сигурно дуже 2-3 
часа. Ђорђе ако иде бродом 'Истар' и 

Регата река 2013: личне белешке из бродског 
дневника. Учесници регате су већ били 

упозорени на улаз у Дунавац од стране вођства 
пута и командног брода 'Истар'.

Р.  Ј. ▼
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истог дана се враћа, ухватиће га дебео 
мрак и једно 20 часова пловидбе.

Пазите испред Ковина, кад улазите у 
сужени пролаз из Дунава, може да буде 
плитко. Поз. З.“

15.  ЈУНИ  2018:

Неки ме изокола и неодређено питају „како 
иде“, „шта има ново“, неки се јављају теле-
фоном. Осетивши обавезу да умреженим 
пријатељима и познаницима јавим шта се 
дешава са мојим припремама, шаљем мејл 
на неке адресе:

„… Нажалост, због веома променљивих 
и неповољних временских услова који 
владају ових дана (киша, град, бујице, 
олујни ветрови, морске пијавице у јуж-
ном делу Јадрана, итд.), изгледа да ће 
већина учесника скупа у Ковину стићи 
копненим путем. Одлуке власника ча-
маца и бродова очекују се још увек, тим 
пре што је за наредну седмицу најавље-
но извесно смиривање времена. 
Моја одлука да кренем својим бродићем 
са Чукарице је коначна, изузев у крајње 
неповљним условима. С обзиром да ин-
тервали мирног времена не трају це-
лог дана, током обданице, предстојећу 
маршуту од око 70 км поделио сам на 
3-4 краће етапе, одабрао потенцијал-
на места за ноћни привез и заклон од 
таласа и невремена. Зависи и шта 

ћу затећи на терену. Спреман сам и 
за „водено камповање у дивљини“, на 
српски начин, привезан за неку обалску 
грану, јер према мојим сазнањима, ни 
у једном насељеном месту до Ковина 
не постоји уређен пристан. Чак ни у 
уваженом Панчеву. За варијанту веза 
за неку слободну бову (Гроцка, нпр.) или 
приобално сидрење на пловном путу 
и у рукавцима – нисам присталица, 
за осредњу величину мог чамца има и 
других решења.
У сваком случају, неки општи план 
припрема већ је направљен, и почиње 
да се остварује како-тако, ставка по 
ставка. У нади да ћемо се у што већем 
броју окупити у Ковину, ко овако, ко 
онако, према својој концепцији, Р. Ј. (Бгд 
– Чукарички рукавац)“.

У међувремену решено је питање превоза 
за неке које путују сувоземним путем, неки 
ће то решити за који дан. Јавља се Крста из 
даљине, неуморни коментатор:

„Сада сам задовољан да ће права екипа 
бити у Ковину… Зоран и Милан могу 
успут, до Ковина, и да исплакну па-
нонску прашину док их други возе, а 
за Радета не знам да ли је на броду 
дозвољено пиће… К. П.“

 За неупућене, за Зорана сам напред  ре-
као ко је, а Милан – доскорашњи руково-
дилац организације Сајмова наутике на 

Брод 'Анима', моторна једрилица 
Нина Поповића, рађена у српском 

бродоградилишту на Сави по нацртима чувеног 
конструкторског бироа Ван дер Штат.

Фото: Х ▼

Брод 'Ми' Иване и Милана Исаковића 
намењен за речну и каналску пловидбу.  

Грађен у Новом Саду.
Фото: Х ▼
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Београдском сајму, графички дизајнер и 
уредник, и власник лепог речног брода 'Ми'.

16.  ЈУНИ  2018:

Милан Исаковић мени и осталима: 
„Бистро!  /  Претпоставио сам да ћете 
пловидбу поделити на више дана. Зато 
се и нисам 'препоручивао' да кренем 
са вама. Желим вам удобно и лепо пу-
товање до Ковина, а тамо ћемо се сви 
наћи. Успут правите слике и скупљај-
те искуства, па ћете нам реферисати.  
/  С благом дозом љубоморе, М. И.“ 

Нино Поповић мени и осталима:
„Заиста, жао ми је што не могу у 
Ковин, ни бродом ни аутом. 28, 29. и 
30. јуна сам ангажован на међународној 
прослави 70-годишњице – као што се 
зна –  за нас важне Дунавске комисије. 
Свима поз. Нино“. 

За неупућене – наутичар од малих ногу 
по рекама и морима, власник у прошлости 
многих чамаца и бродова, тренутно власник 
моторне једрилице 'Анима'. Аутор, или пре-

цизније рећи – коаутор једног Водича Тисе, 
са наутичким картама. Поносни и достојни 
син Миленка, уваженог оца наутичара.

23.  ЈУНИ  2018:

Мејл од Крсте: 
„Младићу, не јављаш се, како припре-
ме за пловидбу?… Колико сам разумео 
директорку ТО Ковин, они те очекују.  
Поздрав (и као и Милан, завидим ти 
на пловидби, јер је то леп излет). К.“

ПОНЕДЕЉАК,  25.  Јуни  2018.
1. ДАН ПЛОВИДБЕ
1. ЕТАПА:  Београд  –  Панчево

Марина НК 'Бгд' у Чукаричком рукавцу на 
Сави, 10 летњих преподневних сати, на лепој 
клупској тераси седимо Милан Исаковић, 
Ђорђе Радовановић (он ме је успут поку-
пио својим колима и помогао да понесемо 
преостале личне ствари и опрему, од којих 
је најнезгоднији био – бицикл), ја у улози 
домаћина, неки се јављају телефоном и из-
вињавају за спреченост (оправдавамо их). 
За неупућене – Ђорђе Земунац  је од мла-
дости на води, спортски такмичар брзин-
ских чамаца, сада власник мале туристичке 
агенције и власник излетничког брода-ка-

Неки од пријатеља наутичара, 
учесници догађаја у путопису: 

Ђорђе Радовановић, Крста Пашковић, 
Зоран Радмиловић, аутор, власник брода 'Ми' и 

капетан Милан Исаковић. 
Фото: Х ▼

Сава у Београду, Чукарички рукавац.
Уцртана локација Наутичког клуба 'Београд' ▼
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тамарана 'Истар', који је градио у својој ор-
ганизацији.

Утом пристиже и Зоран Радмиловић. Уру-
чење поклона (именица у множини), ис-
пијање јутарњег пића, 'ко шта жели', наз-
дрављање и отпоздрављање, кратка седељка 
и гледање на понтон и привезани чамац. 
Онда одлучни поздрав, ја их остављам, 
стартујем мотор, уписујем у белешке неке 
основне податке:

- Темп. у кормиларници: пријатна 22° Ц,  
касније и 26° Ц,

- Резервоар горива: пун око 80 л., резерва у 
2 канистера: 30 л,  

- Хрс (број радних сати): 399.

Чамац испловљава лагано са свог везног 
места на понтону, ја усмеравам прамац ка 
дну рукавца, у жељи да направим један по-
здравни круг људима на тераси клупске 
кафане, које сам оставио пре неколико тре-
нутака, али однекуд стиже неки необичан 
звук, мотор као да се гуши и рве са нечим, 
смањујем па појачавам гас, на дисплеју у 
магновењу очитавам број обртаја, али видим 
да сам непокретан и да чамац стоји у води! 
Запетљана елиса. Наравно, претходне ноћи 
било је кише, ветра. Једино решење: сићи у 
воду и руком и пипањем проверити стање. 
Пресвлачим се, али задржавам мајицу на 
себи, левом руком се држим за конструкцију 
платформе, десном напипавам гужву траве, 
кидам је пажљиво и одмотавам, и ослобађам 
елису. Срећом, код мог чамца није потребно 
роњење, глава остаје изнад воде а елиса и 
осовински вод су на дохват руке.

Решавам да се вратим на своје место на 
понтону како бих ослободио пловни део 
Чукаричког рукавца, да се средим и прове-
рим рад мотора. Зоран силази на понтон да 
ми се нађе при руци, и ми с пуним правом 

посежемо за неким дезинфекционим  сред-
ством грла, оним што се нашло при руци.

Полазак за Ковин остварује се тек око 14 
часова, али за 1. низводну етапу до Панчева 
не треба много времена. Почиње пут у по-
знато и непознато, јер знам да ме за неко-
лико наредних ноћења понтон чека само у 
крајњем одредишту, у Ковину.

 Пролазим испод импозантног,  желез-
ничко-друмског Панчевачког моста, испод 
кога се сваки чамџија осећа сићушним. Као 
стратешки објекат, који повезује централни 
и северни део Србије, сам мост је имао бурну 
историју. Градиле су га две немачке фирме 
од 1933. до 1935. године на име ратних репа-
рација из Првог светског рата, срушен је у 
шестоаприлском рату 1941. године, али су га 
за своје потребе брзо обновиле немачке оку-
паторске власти. Крајем рата, октобра 1944, 
срушили су га Немци у повлачењу. При том 
повлачењу на запад, Немци су по Дунаву, 
Тиси и Сави испуштали плутајуће мине, од 
којих је страдало неколико југословенских 
бродова, па је децембра  1944. године овде 
била организована мостовска осматрачка 
противминска служба. По ослобођењу, обо-
рену конструкцију су 1946. године привре-
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мено оспособили руски и наши 
инжењерци (понтонски мост?). 
Међутим, десетак година касније, 
југословенска грађевинска пре-
дузећа демонтирала су и укло-
нила стару и саградила потпуно 
нову конструкцију моста, која 
траје и данас. Током 1999. године 
Панчевачки мост је био  једини 
мост на Дунаву у Србији који није 
био бомбардован и рушен од стра-
не  НАТО авијације.

На Дунаву идем десном стра-
ном, поред Карабурме, Вишњице, 
Беле Стене. Наилазим све чешће 
на рибарске активности, мреже и 
плутајуће канте, као њихове озна-
ке. Видљиве активности на обали 
су грађевинске. Рекао бих да се 
нигде на Дунаву, као овде, на тако 
кратком обалском терену, не ви-
ди толико грађевинских радова. 
Али – у недостатку бољег израза  
–  добили смо прљаву, неуредну и 
посељачену обалу. Приказујемо у 
речи и слици неколико примера.

Км 1161 д. о. Обалски киломе-
тарски стуб. Мали познати месни 
локалитет 'Топарница', који у ко-
рену назива има реч 'топ'.  Место 
данас познатије као брдо Бела 
Стена. Ту ме је, пре више деце-
нија, водио наутичар Стева Корда, 
некадашњи уредник војног ча-
сописа 'Фронт',  који је у својим 
млађим годинама имао дрвени 
речни чамац са кабином, прављен 
у радионици мајстора Бабића у 
селу Прову, што је у своје време 
представљало велики иметак. 
Корда је био познавалац многих 
области, и током једне пешачке 
шетње до викендице његових 
пријатеља, са жаром ми је пока-
зивао изровани терен на врху 
Беле стене, где су се по његовом 
објашњењу, година 1914. и 1915. 
налазили српски ровови и поло-
жаји артиљерије, у време одбране 
Београда од аустроугарских мо-
нитора. Повољна конфигурација 
терена и добар поглед  на Дунав, 

 ◄ Насељавање дунавских обала (1).
Фото: Р. Ј.

Насељавање дунавских обала (2) 
У питању је десна обала, али је чамац овако окренут 

због повратне струје. 
Фото: Р. Ј. ▼

Насељавање дунавских обала (3) 
зграда нејасне архитектонске концепције

Фото: Р. Ј. ▼
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и на узводну и низводну страну, 
као са Калемегданске тврђаве. 
Топовима се истовремено спреча-
вао и пролазак немачких ратних 
и теретних бродова који су ратном 
опремом (муниција и друго) снаб-
девали Турску. Стева је спомињао 
и име британског адмирала, који 
је био у мисији помоћи српској 
савезничкој војсци, па се нашао 
и у запоседању овог терена ар-
тиљеријским батеријама. Кад 
је дошло време за писање овог 
текста, мало смо претражили по 
документацији, и пронашли да 
је овај адмирал предводио бри-
танску морнаричку мисију, и да 
је тих критичних година (1914, 
1915)  учвршћивао постојећи од-
брамбени систем српске престо-
нице Београда од аустроугарских 
напада са Дунава и Саве (ар-
тиљеријом, торпедима, минама). 
Његово име је због сложеног из-
говора и много сугласника Стева 
изговарао у 2 одвојена слога – 
Тру-бриџ. И онда понављао, да 
га ја лакше запамтим: Тру-бриџ, 
Тру-бриџ… 

Неки трагови земљаних радова 
и шанчева војничких положаја из 
времена 1. светског. рата видљи-
ви су и данас. Прилаз локалитету 
путем из села Вишњица. О овом 
артиљеријском положају писао 
је у својим мемоарима и немач-
ки адмирал Тирпиц (издања на 
немачком и руском јез.). Иначе, 
гледано са водене стране, брдо 
Бела Стена се не запажа више у 
свом ранијем огољеном изгледу. 
Било је стрмих обрушених дело-
ва, са местимичним слојевима 
бледо-сиве боје, по којима је цео 
крај и добио име. Данас је  њен 
профил потпуно обрастао зеле-
нилом, пошумљен је природним 
путем.

Бела Стена гледа и на природ-
ну знаменитост Дунава: велико 
проширење речног тока и његово 
рачвање у три пловна рукавца, 

Насељавање дунавских обала (5) 
Фото: Р.  Ј. ▼

Насељавање дунавских обала (6) 
Прве две зграде – накнадно спојене међусобно?

Фото: Р. Ј. ▼

 Насељавање дунавских обала (4). ►
Фото: Р. Ј.
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одн. у „3 гране“, како још кажу људи са воде 
(Велике, Средње и Мале воде, одн. Турски 
Дунавац, који је за туристичке чамце нај-
занимљивији). Намеравам да се усмерим 
ка левој обали и пресечем Дунав, и да у 
Панчево упловим са пловног пута, али на 
овом сектору проширеног дела Дунава наи-
лазим на густ саобраћај самохотки (шљунак, 
песак). 

Км 1158 +, приближно: Ада Форконтумац 
(названа по некадашњем аустријском са-
нитарном карантину),  горњи врх. Позната 
природна, одн. неуређена плажа 'Бела 
Стена'. Вода брза. Панчевачко купалиште 
из времена између два светска рата. После 
2. светског. рата почели да га масовније по-
сећују и Београђани, који нису хтели да га 
називају по затеченом имену 'штранд', већ 
га прозвали 'Бела Стена', иако на њему није 
било никакве стене. 

У хладу високог дрвећа лепи терени за 
камповање. Са горњег шпица 'Беле Стене' 
ноћу се, иначе, виде светла Панчевачког 
моста и Београда. За чамце нема пристана, 
већ се чамци заустављају сидрењем, а мањи 
– уз обалу, стим што речна струја удара у 
крмени део.

Новинари често некритички и без својих 
коментара преносе олака обећања државних 
функционера, представника градских управа 
и њихових општинских туристичких органи-
зација, који износе у јавност своје богате али 
необавезне планове рада и улепшано пред-
стављају блиску будућност грађана, својих 
бирача. Тако смо 2018. године у 'Политици' 
читали чланак панчевачке дописнице под 
насловом „Катамаран панчевачке некултуре“, 
у коме се у завршном, резимирајућем пасусу 
каже да „овдашња туристичка организација, 
којој је град поверио на управљање катамаран 
'Панука', планира да продужи руту до Бгда, 
као и изградњу пристана код излетишта Бела 
стена, што би према плану рада требало да 
активира и наутички туризам“. 

Монитор 'Сава' (раније 'Бодрог'), у власништву 
Србије, у запуштеном стању, на сидришту 

код Аде Хује, Бгд. 
Фото: Х ▼

Београд 2018: монитор 'Сава' (раније 'Бодрог')  
после делимичне рестаурације. 

Фото: Момир Томић, 2019. ▼

 ◄ Беч 1914: аустроугарске и немачке припреме 
за рат против Србије. На слици монитор 
(оклопљена топовњача) 'Бодрог' на Дунаву.   
Са њега су првог ратног дана 1. свет. рата, 28. 
јула 1914, испаљени хици на Бгд.
Фото: Википедија
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Окретали смо се на све стране, у лаганој 
пловидби, али никакав пристан, ни нови ни 
стари, нисмо запазили. Као што панчевачки 
излетнички катамаран нисмо сусрели ни у 
доласку довде. 

Низводно од камп-насеља на Белој Стени 
тренутно затишје јер пловим у заветрини, 
на командној табли забављам се дисплејом 
који показује рад мотора, додајем и одузи-
мам гас и заобилазим неке означене ри-
барске мреже. Пратим и брзину пловидбе:   

Км 1157: време 16:16,
Км 1156: време 16:21,
разлика је 5 мин. између 2 километарска 

стуба, што према мојој простој таблици очи-
тања пређене брзине даје 12 км/ч низводне 
вожње, при раду мотора на 2.400 обртаја (2/3 
од укупног броја обртаја). У питању је крат-
ка табела, са уписаним пловним брзинама. 
Згодна алатка, коју  сваки чамџија прави за 

себе и прилагођава је својим условима, а 
мени је пренео и објаснио стари новосадски 
и касније београдски наутичар, инжењер 
Рене Герден. 

Но, цело време пута током ове 1. етапе не 
напушта ме мисао о немилом догађају у 
Чукаричком рукавцу. Испоставило се – у 
непознато пошао, а невоље на сопственом 
терену.

Током наших договора о будућем пројекту 
чамца, ја сам са пројектантом имао доста 
дискусија око два расположива цртежа хо-
ландског чамца. Код сваког модела, пред-
стављеног у каталогу, у уздужном пресеку 
се на крменом делу видео један квадрат, 
као какав издвојени простор коме ја нисам 
одмах знао ни назив ни намену.  'Ревизиони 
отвор', рече одмах инжењер. Да, то је то, од-

мах сам се и ја присетио неких искустава 
власника чамаца са дизел-моторима. Значи, 
у случају какве невоље са погоном, било је 
могуће да заповедник из кокпита и испод 
патоса уклони поклопац 'ревизионог от-
вора', бунара, и визуелно или пипањем у 
мутној води установи стање на осовинском 
воду и око елисе. 

Наравно, одмах сам се загрејао за ово 
конструкционо решење, али ме инжењер 
разувери да би у нашим условима градње 
то било тешко изводљиво, и да мајстори не 
би могли да изведу радове по техничким 
цртежима. Данас видим да је требало да 
будем истрајнији у нашој дискусији, и да 
захтевам уградњу баш таквог решења. 

Око 17 ч улазим у Тамиш кроз панчевачку 
'водену капију', између 2 речна светионика, 

 Ревизиони отвор у цртежу ▲
холандског градитеља 

чамаца

 За више информација о холандском произвођачу
породичних, речних и каналских чамаца: 

адресе заступника 'Про-аква'. ▼
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и за њих се зна да су то једини парни свети-
оници на читавом току Дунава кроз Европу, 
саграђени под аустроугарском управом 
1909. године, у време живог паробродског 
саобраћаја на Дунаву и његовим притока-
ма. Данас уживају статус споменика култу-
ре од изузетног значаја, као симбол града 
Панчева. Не знам да ли им фењери светле, 
нисам никада пролазио по мраку.  Мало 
касније уочавам отворену стару преводни-
цу (код улаза узводно она је крајње десно, 
код излаза крајње лево), али ознаке су ипак 
недовољно уочљиве за неупућене заповед-
нике. Зелених светала нема. Сама комора 
преводнице је дугачак бетонирани канал, 
и пловила са две стране објекта-преводни-
це не могу се видети у правој линији. Како 
се регулише пловидба у случају могућег 
наиласка пловила са обе стране и неми-
новног укрштања у преводници? Узводни 
пропушта низводног, али да ли је укрштање 
могуће у преводници?

Тамиш брз и мутан („Кише у Румунији…“, 
рекоше ми касније у клубу). Десна обала 
заузета привезаним, наизглед напуштеним 
приватним туристичким чамцима и бро-
довима. У пролазу запажам 'Маглицу 2', 
моторну једрилицу лепог пројекта и лепе 
дрвене палубе, али запуштена. Лева, град-
ска обала – најпре наилази индустријска 
зона, али од индустрије, колико се види, 
нема ништа. Терен погона Бродоремонт, 
наше некадашње угледне бродарске компа-
није, уз обалу густо привезани расходовани 
и напуштени радни бродови и самохотке, 
заузимају ½ речне ширине. Возим пажљиво 

и обилазим их улево, па опет идем линијом 
лево-десно, уз десну обалу почињу кафане 
на сплавовима и канте у води, којима влас-
ници сплавова постављају визуелну ограду 
и одбијају пловила и веслаче. 

За крај етапе и привез имам у виду широку 
обалу градске плажице, она ми је позната, 
тамо сам већ пристајао приликом неких ра-
нијих регата, а и приликом 1. и 2. тамишке 
регате Панчево – Опово, и ту ноћивао више 
пута. Ту бар има простора за пролазне чам-
це, утолико пре што време није подесно за 
купање грађана. 

На прамац сам већ пренео кочиће за по-
бијање на обали, један тежи чекић, и разву-
као и спремио бочне конопце. Преслишавам 
се редоследа поступака у маневру при-
стајања: пошто знам да ме нико не чека да 
прихвати прамчани конопац, то ћу морати 
да затражим помоћ од неког шетача са ста-
зе. Смањујем брзину тек да се чамац одржи 
наспрам изабраног места, очекујем наила-
зак подесне особе за ту помоћ, један такав 
шета са малим дететом и гледа у непознати 
чамац, ја му махнем, он схвати моју  намеру, 
приђе до воде и без проблема сам дохвати 
прамчани конопац. Ја журно искачем из 
кормиларнице, постављам алуминијумске 
мердевине на прамац, силазим до обале, 
кратко 'добар дан', или тако нешто слично, 
узимам са прамца кочић и чекић, и развла-
чим бочни леви конопац, да вода не занесе 
крмени део. Сада је већ све било у реду, ча-
мац је био брзо спутан својим конопцима. 
Малом детету су пажњу привукле слободне 
мердевине, ја обећах да пењање можемо и 
сутра пошто ћу, рекох,  у Панчеву остати два 
дана, и захвалих се љубазном мештанину. 

Кад стигну у Панчево, госте домаћини 
упуте на нека правила, од којих је најос-
новније – не прави таласе! Корисна линија 
обале је кратка, чамци збијени, па кад се 
упловљава и изводе одговарајући манев-
ри, настојати да се прилагоди брзина и не 
изазивају таласи, јер се домаћи привезани 
чамци између својих штица лупају о оба-
лу. Знали смо за ово, нико нам ништа није 
рекао.

 ◄ Ушће Тамиша у Дунав
Фото: М. Јосимов
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Навике остају навике, и не напуштају нас 
ни овде. Тог јутра пропустио сам да купим 
јутарње новине, у Бгду није било прилике, 
купићу их у Панчеву. Скидам бицикл са 
палубе и упућујем се до градских киоска. 
У једном оближњем, одмах иза тениских 
игралишта, велики избор робе на малом 
простору. Међу винима, флаша тамњанике, 
македонске винарије. Хм, привлачан избор, 
за свачији укус… али одолевам искушењу, 
нека одлука остане до сутра, ионако немам 
подесну торбу за ношење, убеђујем сам себе. 

Градска плажа са чесмицама и тушеви-
ма је одмах испод Риболовачког клуба 'НХ 
Марко Кулић', а риболовци заједно са град-
ским наутичарима користе исти терен при-
обаља. Али, у суштини, то је бивша градска 
плажа, јер на обали, на високом стубу, вели-

ка упозоравајућа табла –  није за купање и 
рекреацију!

Пространа кафанска тераса, са лепим по-
гледом на реку. Ја се представљам пред-
ставницима клуба, још понео лаптоп и 
продужни кабел, са намером да успоста-
вим интернет везу и јавим се да је 1. ета-
па завршена. Нажалост, на тераси постоји 
само једна утичница, коју је заузео кабел 
телевизора, важна међународна фудбалска 
утакмица је у току, столови заузети гледа-
оцима. Ја предлажем да у неком тренутку 
паузе или рекламе прикључимо брзо мој 
собни продужни кабел са три утична места, 
али не може, „пореметиће се 'штеловање' 
тв-канала“, како ми технички објашњавају. 
Свеједно, лаптоп може да ради и са својим 
батеријским пуњењем, укључујем га, али не 
могу да ухватим сигнал Мт:с преко добије-
ног модема у пословници мог оператера, 
или можда ја не знам поступак укључења. 

Мало разочарење, али утеха је ту – бирам 
издвојени сто уз ограду терасе, кригла точеног 
пива и вечерње прелиставање јутарњих нови-
на, бацам поглед на привезани и усамљени 
чамац, и истовремено примећујем да му изо-

 ◄ Панчево, градска плажа, лето 2018.
Фото: Р. Ј.

Тамиш у Панчеву: обала градске плаже,  
насута шљунком, не прима кочиће

Фото: Р. Ј. ▼
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кола прилази домар клуба, носећи бележницу 
и оловку у руци, и уписује регистарски број, 
као у каквој комичној сцени неког филма.

Пре смркавања разгледам обалу и привезе 
чамца, кочићи ми не изгледају баш сигурно 
јер су забијени у песак и шљунак плаже, и 
покушавам да их укуцам до крајње грани-
це. Са узводне стране укуцавам још један 
кочић и везујем још један бочни конопац  
да сигурније држи корито. Веома неподес-
но тло за кочиће, није ни предвиђено за ту 
намену. Или се закуцавају лако, што значи 
да пролазе кроз слојеве песка и да неће дуго 
држати, или се пак не могу никако закуцати, 
што значи да су наишли на какав камен, и 
да треба пробати на другом месту.

Ноћ мирна, али спавање испрекидано: 
чамац је плитком кобилицом налегао на 
ситан шљунак и песак плаже, таласи га бла-
го љуљају лево-десно, и то производи шкри-
пање испод корита. На мору, где су пешчани 
спрудови, таласи изазивају шуштање песка, 
који су успављујући, али овде други услови, 
поштуј домаћине… 

Уторак,  26.  Јуни  2018.
2.  ДАН  ПЛОВИДБЕ
2.  ЕТАПА:

Панчево  –  Ивановачки  Дунавац 

Изјутра, ја дошљак запажам мало боље 
панчевачко шеталиште уз обалу и уређени 
травњак са клупама и тршчаним сунцобра-
нима-печуркама, све је оживело, иако је био 
радни дан: рани шетачи, појединци и поро-
дични, неки заузимају места и шире пешки-

ре ради јутарњег сунчања, бициклисти, спор-
тисти-тркачи, тркачи маратонци, шетачи 
паса, риболовци са опремом. Клупске шикље 
превозе на супротну страну, претпостављам 
власнике чамаца који су тамо привезани… 
Налазим се у граду који је имао богату лађар-
ску прошлост на Тамишу и Дунаву (редовне 
бродске линије са Земуном и Београдом, 
на пример), град  у коме су, у прошлости, 
рођене и живеле многе истакнуте личности 
наше културе и наше историје. Види се да 
Панчевци воле свој Тамиш, упркос његовој 3. 
класи квалитета воде, која понекад прелази 
и у 4. класу, види се да се овде одвија неки 
устаљени живот. Касније, налазим податак 
да у Панчеву  данас, упркос томе што нема 
ниједног уређеног купалишта, а лежи на 
две реке – нема ђака непливача, и да се то 
односи и на градске, и приградске и околне 
сеоске школе, и да се програми спортског об-
разовања и обуке непливача одвијају на само 
једном градском базену. И још да су, упр-
кос овако неповољним околностима, одавде 
поникли шампиони спортског пливања на 
државном и међународном нивоу – Нађа 
Хигл, Ања Цревар, Чаба Силађи.

Опет бицикла са палубе и одлазак у град 
у ситну куповину. У истом киоску-продав-
ници стоји иста флаша тамњанике, купујем 
је јер сам сада понео пијачну торбу. 

У јутарњем сређивању чамца и подеша-
вању цираде за пловидбу, примећујем    да 
чамцу са обале прилази човек који је јуче 
помагао око привеза, овог пута без детета.

- Па ви сте са регате, започиње он.
- Да, како знате?    
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- Па видим да имате тај велики жути број, 
имам га и ја, и ја сам био на истој регати!

У питању је велики број – налепница на-
ранџасте боје, који је 2013. године на својој 
првој 'Регати река' свим чамцима–учесни-
цима поделио организатор, Пазовчанин 
Табаковић. Следило је упознавање, дели-
мично разгледање чамца, разговор.

*        *        *        * 

У људској историји, да би се породица 
прехранила, у почетку бејаху лов и рибо-
лов. Боравак на води и уз воду, и пловидба у 
слободном времену, из доколице и задовољ-
ства дошли су тек много касније, с генера-
цијом наших родитеља. Рибари и спортски 
риболовци су своје убоге чунове везивали уз 
обалу и између пободених мотки, али поро-
дични туристички чамци већ су захтевали 
више погодности, и узани речни ток Тамиша 
није омогућавао подизање фиксних пон-
тона и клупских привезишта. Панчевачки 
рекреативни чамци, а има их у приличном 
броју, нису груписани, привезани су куд-
који, са обе стране обала, уз обалско дрвеће, 
уз разне потопљене конструкције и кафане 
на сплавовима, или се везују на бову, пре-
ма прилици. Чамци у пролазу, који стижу 
однекуд, морају да се добро организују и 
унапред припреме себи терен за привез. 
Са масовним окупљањем већег броја чама-
ца, као што су пролазне  регате, проблеми 
постају мало већи: најпре код домаћина, 
локалних самоуправа, да обезбеде слобо-
дан простор на обали ради пристајања и 
привеза пловила, а истовремено стварају се 
и одређени пловни и маневарски проблеми 
код заповедника пловила у овако суженом 
градском делу Тамиша. 

Додајемо да треба имати у виду да речни 
ток Тамиша користе интензивно и месни 
веслачи и кајакаши, а деси се да повремено 
прође и по која самохотка, у време шумских 
радова и сече шуме у узводнијем делу фор-
ланда. 

*        *        *        * 

У овај уторак, 26. јуна, другог дана пловид-
бе, седим и даље на тераси риболовачког до-
ма са лепим погледом на Тамиш. Кажем сам 

себи прекорно да нисам човек са јутарњим 
активностима, да сам на пловидбу понео и 
своје лоше навике, и да током предстојећих 
дана боље да се навикавам на „сељачки жи-
вот“ – рано легање, здрав сан, рано устајање. 
О јутру и раном устајању у српској језику 
има много мудрих народних изрека и по-
словица, па сам себи, педагошки и васпитно, 
указујем на ту очигледност. Ова садашња ју-
тарња кафа и прелиставање дневних новина 
односе драгоцено време, и да сам случајно 
учесник какве здружене, колективне рега-
те, ја бих одавно морао да будем на задатој 
дневној етапи. Тако са панчевачке плаже 
без купача  испловљавам тек око 13 ч, али 
се тешим да до одредишта – Ивановачког 
Дунавца – нема много километара, и све је 
'надоле'.

Т: 18° Ц, облачно, ситна киша,
Т: 25° Ц, облачно, киша престала, спарно,
ХРС (укупно сати): 402

На дунавској обали, низводно од Тамиша, 
почиње појас индустријске копнене  зо-
не, око 1153. километра је широк лучни 
рукавац луке Дунав са својим басеном, 
па у низу НИС-ова Рафинерија нафте, 
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'Петрохемија' и 'Азотара' и њихова приста-
ништа. Индустријска постројења, високи 
резервоари, понеки танкер и радни брод. 
Сваком одраслом пролазнику овај предео 
буди суморна сећања на непрекидна НАТО-
бомбардовања 1999. године и високи дим 
свега што је горети могло. Туристички чам-
ци већ по правилима пловидбе треба да 
избегавају индустријске и радне зоне. Али, 
некаква радозналост натерала ме је да гле-
дам лево, да видим како то изгледа сада, 
данас… после 20 година.

Панчевачка рафинерија нафте је велики 
индустријски комплекс, и за своје потре-
бе ширила се и ка суседном селу Старчеву, 
па и на манастирску земљу манастира 
Војловица (16. век). Сам манастир се не ви-
дие са пловног пута (види се са регионалног 
пута Панчево – Старчево, кроз ограду и дво-
ришно зеленило), али се спомиње у српској 
историји: током 1943. и 1944. године, на при-
мер, док је трајала немачка окупација, у 
њему су били заточени владика Николај 
Велимировић и тадашњи српски патријарх 
Гаврило Дожић од стране окупаторских вла-
сти, и одавде одведени у концентрациони 
логор Дахау. Једина два црквена великодо-
стојника у Европи, који су били заточени од 
стране фашиста.

Десно, у Средњим водама је сидриште за 
барже и шлепове који чекају на истовар и 
утовар, има их доста на сидрима, морам 
да пазим на њихове маневре и процењујем 
њихове намере, они се увек понашају сло-
бодно. Због кривина, пловни пут баш није 
прегледан, гледам напред и назад, да не 
искрсне какав брзи крузер… 

Км 1150 л. о. Камп-кућице у дивљем зеле-
нилу. Антенски стуб. Обала лоша за при-
ступ, пожелео сам да ми баш ништа не за-
треба са обале у тренутку проласка.

Км 1147 д. о. Винча, позната београдска 
депонија, видљива са водене стране.

Престонички отпад концентрише се овде. 
Јата галебова.

Км 1145 + 500 л. о. Навоз за скелу из Винче.
Км 1145. Каблови далековода преко Дунава, 

увек су били оријентација чамџијама. Са 
моје пловне тачке постаје видљив поново 
саграђени тв торањ на Авали. 

Археолошко налазиште Винча (4.400 – 
3.200 година пре н.е., период звани млађе 

камено доба), без привезаних туристичких 
и излетничких бродова, можда тренутно 
стање. Овде довози туристе у 1-дневном 
аранжману брод 'Истар' нашег пријатеља 
Ђорђа из Земуна. Са пролазом краћим пу-
тем кроз лепи Турски Дунавац. Иако сам 
ја власник сопственог чамца, морам рећи 
да смо професор Зоран и ја често били го-
сти у пространом салону овог катамарана. 
Правим план да у повратку обавезно прођем 
поред винчанске обале и по могућству и сам 
пристанем.

Км 1141 д. о. Ритопек. Са воде се виде многе 
породичне куће са слепим фасадама. Без 
прозора, балкона, тераса, без медитеранске 
окренутости човека води. 

Скела превози мештане пољопривредни-
ке на банатску страну, покреће је бродић 
'Мећава'. Место спада у већа подунавска 
села (око 2.500 становника), али се не види 
где се лети купају сеоска деца и млади, не 

 ▲Винчанска депонија градског отпада, 
недалеко од 'винчанске културе'. Снимак из 2017.
Фото: Сава Маринковић
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виде се никакви рекреативни чамци, ни 
мештана ни викендаша.

Км 1140-1139 л. о. Почетак Ивановачког 
Дунавца, али се он не запажа више јер је 
постављена подводна камена регулација 
и временом је све зарасло у зеленило. Због 
могућих пањева држим се подаље од обале. 

Љубавно острво: риболовци, камперске 
кућице. Одвојено је широким  рукавцем, али 
ми је терен сада непознат, не видим никога 
да питам за приступачност, и не усуђујем се 
да упловим само из радозналости.

 Км 1136 л. о.  Ивановачки Дунавац, доњи 
крај, познат и као некадашњи бродарски 
зимовник. Широк је око 80 м, са довољним 
дубинама, и до 7 метара. Свакоме је погодан 
за ноћење и дужи боравак, али се не препо-
ручује ноћна пловидба.

Упловљавам лагано око 3 поподне. Он из 
године у годину мења свој изглед, веома 
је посећен и постаје настањен, урбаниза-
ција је свуда видљива, па је и овде у току  
заузимање лепих делова обала од стране 
предузимљивих људи и освајача терена из 
Панчева, Иванова, Омољице, како ми кас-
није рекоше. Усто сам сазнао да је чак и јед-
на дипломатска породица постала љубитељ 
ових вода. На самом улазу, посред среде, 
велика метална бова, казан каквог бојлера, 
анкерише и држи нечију понтонску кон-
струкцију постављену уз обалу.

Знао сам да у дну Дунавца постоји некаква 
кафана, и ту сам и намеравао да потражим 
привез за ноћење. Са стране мог левог бока 
наилази лепа кућица на води, зачудо доста 
удаљена од обале, на пространој тераси неко 
седи. Прилазим и питам за кафану, он ми 
руком показује: „Још даље…“. 

Ја настављам у лаганој пловидби, вода чи-
ста, без траве и другог воденог растиња, али 
обале све попуњеније понтонима, кућицама 
и баракама. Најзад наилазим на праву гуж-
ву од привезаних чамаца око неког већег 
понтона, и по тераси и кафанским столо-
вима закључујем да сам на правом месту, 
мада никог од гостију. Понтон служи и као 
привезиште чамаца, има их са свих страна, 
па и уз обалу, разних величина, од шикљи до 
једрилица са јарболима, и нигде слободног 
места за прилаз. Ја се заустављам, окрећем, 
ветар ме помало заноси, маневришем, ни-
кога да се појави и да ме усмери. Најзад 

угледам уски слободан пролаз до понтона, 
ја окрећем прамац ка њему, и извирујем из 
кормиларнице,  да не дође до додира и гре-
бања. Утом из кућице излази дечак ђачког 
узраста, виче и рукама млатара да не могу 
ту, то је пролаз за њихове шикље, отац му 
није ту! Наравно, није прилика за разговор 
и објашњавање, мотор је и даље укључен, 
кажем брзо да ме пусти на кратко, док не 
дође отац. 

Доста касно долази и отац-кафеџија, 
ћутљив човек, ја му објашњавам откуд ја 
ту, он у разговору не спомиње мој привез, 
и љубазно нуди: „Имамо свежу рибљу чор-
бу, ако сте за…“. Наравно, јесам био 'за', и 
док не стигне послужење, ја сређујем при-
вез, увијам неке крпе између моје прам-
чане ограде и позиционог светла суседне 
једрилице, сада је све у реду, и Ивановачки 
Дунавац ми се одмах учинио као најбоље 
прибежиште од црних облака, који су наи-
лазили изнад високих топола.

Увече седимо нас двојица сами, од там-
них облака смркло се пре времена и нема 
других гостију. По телевизијском програ-
му, термин је за фудбалске преносе утак-
мица међународног значаја, ја прелиста-
вам гомилу затечених дневних новина, у 
којима је више слика него текста, а газда 
се мераклијски припрема за навијање и 
поставља пред себе бокалчић белог вина, 
орошеног стакла, и чашу. И прва асоција-
ција оде на нашег друга Милана у Бгду, 
графичког дизајнера, љубитеља уметности, 
сликарства и других лепота, али и охлађе-
ног белог вина, који би се сигурно придру-
жио овом призору. 

На мој миг, газда донесе исто и мени, и 
утакмица је могла да започне. 

У паузама преноса разговарамо сажето, и 
ја се распитујем за пут до Иванова. 

- Зашто? пита он.
- Да идем сутра бициклом до села и купим 

новине…
На овај неважан разлог он одмах одговара:
- Нема потребе, пут је доста излокан до 

села, и није баш за бициклу,  донећу вам ја 
из Панчева…

Испоставило се да је власник кафа-
не Панчевац, да тамо живи и да преко 
Војловице лако превали тих 15-20 км до 
овог Дунавца.
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Среда,  27.  јуни  2018.
3. ДАН  ПЛОВИДБЕ
3. ЕТАПА:

Ивановачки  Дунавац  –  Смедерево

Изјутра сам био једини гост у кафани, и 
нешто после 8 сати већ се видело да је ка-
феџија одржао реч – могао сам са задовољ-
ством да прегледам јутарњу 'Политику' у 
тој географској забити, и пио нес-кафу са 
млеком, коју је, зачудо, пио и власник. У 
'Политици' проналазим чланак о новинару 
Марку Лопушини, његовом раду у Матици 
исељеника и његовој новоизашлој књизи 
'Срби у Русији'. Намах ми падне поми-
сао на претка из Госпођинаца, пуковника 
Атанасија истог презимена, који се иселио у 
Русију и тамо живео око 40 година, до 1918. 
године. Кажем себи да успоставим везу са 
Лопушином.

Јутро је свеже, те сам за овај кућни риту-
ал и дуже седење морао да се прикладно 
обучен – џемпер, дуге панаталоне, чарапе. 
Ноћ је била мирна, ништа да заталаса воду, 
али сам у сну осетио да ми нешто смета. 
Хладно је, рекох сам себи, устао и навукао 

чарапе још тада, и затегао војничку врећу 
за спавање преко главе.

После неке ситне јутарње кишице почело 
да се разведрава, било је време да мисли-
мо и на наставак нашег пута. Платих шта 
сам појео и попио од претходног до овог 
дана, додах и за дневне новине, и упитах 
озбиљно:

- И још за остало?
- Нема ништа 'за остало'! То не наплаћује-

мо… Свратите, сплав Иваново, зову нас 'Код 
Црног'. 

Име сам му већ знао, записах број телефо-
на (062 / 40-11-34), и са задовољством бих га 
препоручио сваком пролазном чамцу.

10:00:  полазак,
ХРС (пређених сати): 405.
Излазим на отворени Дунав, време се 

разведрава, али се у ваздуху осећа спари-
на. Добијам телефонски позив Папића из 
Ковина, кажем му своју локацију и распоред 
за даље - намеравам да ноћим у Језави, по-
ред смедеревске тврђаве. Први телефонски 
позив, не рачунајући разговоре са брижном 
ћерком.

Држим се исте леве обале, у намери да ма-
ло разгледам, макар и у пролазу, две значај-
не аде – Аду Ђоку и низводнију Брестовачку 
аду, Гроцку ћу оставити за повратак. Између 
км табли 1131, 1130 и 1129 пролазим за по 5 
минута, при 2400 о/мин (2/3 гаса), што ми го-

 ◄ "Код Црног". 
    Године 2018. једини објекат у Дунавцу, који је могао 

привремено да прихвати пролазне чамце.
     Фото: Р. Ј.
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вори да идем брзином од 12 км/ч. Наравно, 
ово је непотребна брзина ако желимо да 
разгледамо околину. 'Голи Ђока', бар са ове 
пловне стране, сав је у дивљем зеленилу, 
и не запажамо више ону кржљаву шуму 
и пешчана места на која су се искрцавали 
чамци.

Пролазим грочанску околину, црни об-
лаци изнова, почиње ситна кишица и ја 
навлачим крила цираде са свих страна. 
Срећом време се брзо смирује, подижем 
цираду, али је време спарно, у гледању 
низводно, ка Југову, измаглица у ваздуху, 
и потом први пут у пловидби уочавам маглу 
на хоризонту. Добијам позив и од Ђорђа 
Радовановића, чујемо се добро, ја описујем 
догађаје.

Код Југова прелазим на десну обалу. То је 
пре више деценија било познато смедерев-
ско излетиште и купалиште, са спортским 
теренима, а под синдикалним старањем 
смедеревских великих фирми. Сада са во-
дене стране оставља тужни утисак, и иако 
је лето, време ђачких ферија, никаквих из-

летника ту нема, никаквих чамаца, уочава 
се да је напуштено, разваљено, разграђено, 
светиљке на бандерама разбијене, не видим 
могућност да се терену приђе пловилом.

Наилази Смедерево, то је најзначајнији и 
највећи град на Дунаву низводно од Београда, 
и у њему увек треба планирати заустављање.  
Овај приобални, улазни део града све до скора 
био је индустријски понос, и града и државе. 
Туристички чамци са ове стране нису про-
лазили, с разлогом. На небу се оцртавају два 
висока фабричка оџака, али сада без дима, с 
тиме што је десни оџак видљиво накривљен 
удесно! Индустријски комплекс железаре, али 
ништа не ради, ништа се не чује, на огромној 
згради зарђало све што је метално, поломље-
но све што је стаклено… Уз обалу багрењар и 
дивље растиње. Нема ни оних самохотки и 
теретних шлепова на сидру, који су опслужи-
вали железару.

 Бели дворац у брду, између Удовица и Југова.►
Власник нема дворске навике: грађевински 

шут и ђубре сурвава низ падину. Снимљено са 
пловног пута, коришћењем зума.. 

Фото: Р. Ј.
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У низводнијој пловидби дуж градске оба-
ле, терен на коме је ранијих година уз обалу 
био привезан велики бели брод 'Србија', пре-
творен у кафану. Виде се понтони веслача и 
кајакаша, но ја зажелех да видим и смеде-
ревске туристичке чамце, да пристанем код 
њих, али узалуд. Можда су на другом месту, 
можда је њихово привезиште скровитије? 

Из новина смо знали ('Политика', 30. март 
2017) да је у Смедереву, на будућем међу-
народном путничком пристаништу, још 
2016. године постављен понтон у виду ис-
лужене самохотке за прихват туристичких 
бродова – крузера. Али, новинар наводи и 
да „пристан није формално ни отворен“, да 
„бродови само пролазе поред Смедерева“, и 
у закључку додаје да „чекање не гине за тај 
пристан који годину дана стоји без сврхе на 
дунавском кеју…“ 

Августа месеца, по мом повратку са пло-
видбе, и у време писања овог путописа, пи-
тање смедеревског међународног пристана 

добија наставак. Истом смедеревском до-
писнику 'Политика' 23. августа објављује и 
трећи чланак, истим поводом,  под насловом 
„Пропала наутичка сезона у Смедереву“, са 
једном речитом фотографијом: пристан је 
постављен уз десну градску обалу, у напред 
споменутој зони сидрења теретних бродова 
и шлепова. На пратећој новинској слици 
видљиви усидрени шлепови.

Тих дана августа Пашковић је из Грчке са 
неколицином београдских кореспондената 

Смедерево: будући међународни пристан. ►
у зони сидрења теретних бродова

Фото: Крста Пашковић
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интернет-преписком водио жучну диску-
сију о плану постављања великих пристана 
дуж Дунава, и приложио једну своју слику 
баш смедеревског пристана, о коме говори 
и 'Политикин' новинар. Овде је поглед са 
водене стране: пристан је заиста на град-
ској, десној обали, али иза зоне сидрења 
теретних бродова!

Овде приказани шлеп на слици, намењен 
да једног дана постане међународни пристан, 
вероватно сам и запазио, али не и његову на-
мену. Можда сам га и видео у пролазу, али он 
са водене стране делује одбојно, црна катра-
нисана грдосија, прави теретни брод. Поглед 
са воде увек је нејасан, недовољан. Није било 
никаквих обалских нити бродских ознака, 
никаквог јарбола, државне заставе, никаквог 
живота на њему, ништа што би ме привукло да 
застанем и потражим уточиште за предстојећу 
ноћ. Али, и да сам му пришао, ја бих само сме-
тао, то је, у начелу, пристан за јавни саобраћај 
и велике пловне објекте, питање је колико бих 
могао да се задржим, а усто, тај шлеп у виду 
пристана не пружа заклон, изложен је ветру и 
таласима и није намењен дужем задржавању, 
није то оно што треба малим чамцима.

Септембра 2019, годину дана после 
обављене пловидбе о којој је овде реч, лист 
'Политика' објављује и 4. по реду чланак, 
исте новинарке, о смедеревском пристану 
за путничке бродове.

 *         *         *         *

Настављам низводно поред тврђаве у ла-
ганој пловидби, и разгледам оно заштит-
но обалско камење. Године 2013. учесници 
'Регате река' везивали су се за те камене 
громаде. Неки су обарали крмена сидра, 
али овај поступак није баш лако извести 
ни у стајаћој, а камоли у брзој речној води. 
Чамци који су имали дугачке конопце вези-
вали су се и за истурене, назубљене делове 
зидина саме тврђаве. Спорна замисао да се 
регата зауставља у Смедереву, али једина 
могућност да велика група чамаца при-
стане у Смедереву била је овако, уз камење. 
Учесници су имали више среће него памети, 
јер нас је позната олуја сачекала тек кад је 
регата ујутру кренула.

Раније регате моторних чамаца, у орга-
низацији 'Илустроване Политике', биле су 
боље среће, још увек је могло да се уплови 
у Језаву. Тих '70-их и '80-их година прошлог 
века везивали смо се за постојеће алке уз 
озидани камени кеј, испод зидина тврђаве, 
са заштитном аутомобилском гумом испод 
прамца, и све у мирној води.

У време писања овог текста, пронађем неке 
старе белешке о пловидби Дунавом. Тако је 
августа 2008. године форум 'На води' објавио 
нечије податке да се у Смедереву, на сплаву 
'Монца' за привез наплаћивало по 10 евра 
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по броду дневно, а да је сплав 
омогућавао прикључак на 
струју и коришћење мокрог 
чвора. Али без објашњења 
како да пролазни чамци про-
нађу сплав. Корисна, али не-
потпуна информација, била би решење за моје 
задржавање у Смедереву.

Пишући рукопис, временом су пристизала 
нова сазнања: априла 2019. сазнајем да у 
Смедереву постоји пристан у власништву 
локалног наутичког удружења, али опет без 
података о њему и локацији.

И ево, после много година, ушће Језаве је 
моје одредиште и за овај дан, и са палубе 
разгледам стање водене површине. Уз обе 
обале забарено, водена трава, средином још 
увек кривудава проходна стаза, види се да је 
неко већ пролазио. Језава је потпуно празна, 
осим што се у дну залива, уз тврђаву, уочава 
нека гомила расходованих бродова. То мора 
бити то – говорим сам себи, ту треба да ради 
човек коме сам се телефоном најавио, и који 
зна да долазим. Трубим, једном, двапут, и 
излази човек осредње грађе, ја из даљине 
вичем 'Добар дан', он климне главном и већ 

пружа руке да прихвати ограду чамца и 
прамчани конопац. Брзо и спретно га везује, 
ја дискретно бацам поглед да видим – бес-
прекорно, са два навоја. 

Ја се представљам, он каже – Зоран, крат-
ко упознавање, и укратко му објашњавам 
ко сам, откуд овде, и даље намере. Он опет 
клима главом, 'Нема проблема…'

Увече седимо код њега, и пијемо његово 
хладно пиво. Он живи у утроби теретног 
шлепа, којег је пре доста година спасао 
резања. Велики унутрашњи простор, има 
места и за радионички део, и складиште 
алата и материјала, и за дневни боравак, 
и за кување и спавање. Сценографија као 
из филмова. Година само приближних, ка-
же да је пловио и да је стари лађар, мада је 
то звање са много значења, да је последње 
што је радио – држао негде на Морави своју 
скелу, с погоном малог бродића, заједно са 
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Смедеревска тврђава ►
(грађење завршено 1430).

 Леп пример српске 
средњевековне градње 

каменом, малтером и 
декоративном циглом 

Фото: Р.  Ј.

 ◄ Код старог лађара, моје смедеревско уточиште у Језави 
      Фото: Р. Ј.
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сином. Кад је нашао овај шлеп, стигле су га 
већ и године, привезао се заувек, и сад се 
само бави поправкама и сређивањем мањих 
бродова и чамаца. Зна за многа имена из 
наутичког света, из Бгда и са Дунава за која 
и ми знамо, сусретао се са њима.

Ја пијем хладно пиво, он не сме да пије, 
али изнео однекуд лепу кутију бомбона и 
нуди и мене и себе. „Дођи изјутра на кафу… 
Не знам докле спаваш, да не лупам…“, каже 
ми увиђавно лађар Зоран. Утаначујемо кафу 
око 9 сати, јер ја хоћу да обиђем и приобални 
део Смедерева.

Четвртак,  28.  јуни  (Видовдан)  2018. 
4. ДАН  ПЛОВИДБЕ
4. ЕТАПА: Смедерево  –  Ковин

Јутро и пре подне за разгледање Смедерева 
и ситне куповине, али сада је то превише мало 
времена за неко детаљније разгледање града, 
још мање за какву посету културним инсти-
туцијама. Смедерево је одувек био значајан 
и напредан град, највећа српска средњове-
ковна тврђава, српска престоница у 15. веку и 
седиште средњовековне државе, до коначног 
пада под Турке. Био је то крај деспотовине. 
По плану пута, нисам баш предвидео неко 
дуже задржавање, мада сам могао, да сам ма-
ло боље разрадио правце свог интересовања: 
музеј, градски центар и Карађорђев дуд, за-
тим лепу малу зграду, стару билетарницу на 
обали звану Француска капа, или чак можда 
и какав вински подрум, да допуним бродске 
залихе, само да сам знао путеве до тих под-
рума. Смедеревски крај је познат по добрим 
виноградима, а за подунавско грожђе се каже 
да добија '2 сунца' – оно директно с неба, и од 
воденог  одсјаја Дунава. Али џаба лепа жеља, 
нисам знао за такву могућност.

Лепо је осећање – бити у Смедереву, и бо-
равити у њему својим пловилом. Био сам 
испуњен не малим поносом: могао сам да 
привежем чамац у истим водама у којима 
су се одигравали историјски догађаји из 
славног периода постојања српске средњо-
вековне Деспотовине. 

У тврђави је, у доба деспота Ђурђа, по-
стојало унутрашње ратно пристаниште, у 
склопу саме тврђаве, са капијом за шајке 
(касније зазидана), једно пристаниште је 
било на Језави, где су зимовале шајке и вр-

шене потребне поправке, али испред Малог 
града и једне од кула постојало је још једно 
– мало пристаниште. О свему томе писао 
је и детаљно цртао Александар Дероко41 . 
Необично лепи грађевинско-архитектонски 
цртежи, са уцртаним људским фигурама, 
ради стицања представе о реалним мерама 
и сразмерама.               

Овог смедеревског јутра пажљиво пре-
лазим преко шлепа-домаћина, по палуби 
разноврсни алат и опрема којој не знамо ни 
намену ни називе, ланци, дизалице, котури, 
подметачи, клинови, дрвене греде и греди-
це… Око тврђаве жив камионски саобраћај 
(шљункаре, складишта, стоваришта), пеша-
ци и возила истом џадом. Неуређена околи-
на тврђаве, али бар све је близу: међумесна 
аутобуска станица, улични киосци, на углу, 
у суседној главној улици велики маркет. За 
могућност набавке горива нисам се распи-
тивао, лични пропуст. Вероватно улична 
пумпа, али нисам ни био у шкрипцу, имао 
сам довољне резерве.

Долазим на договорену јутарњу кафу са 
мојим домаћином. Пошто сам видео да не 
пије алкохол, уручујем му, са симболичном 
намером, доста кафе, паковање шећера, про-
бране бомбоне. Он одбија, ја инсистирам, 
'За унуке твоје, и снаје…'. 

Нема се времена за седење, осећам да је 
тренутак за растанак, и питам: 

- Госпо'н Зоране, хајде да видимо шта смо 
дужни…

- Ниси ништа дужан…
- Чекај, како, немој, ипак има неки ред… 
- Дужан си да дођеш опет!
Изненађен оваквим виспреним одгово-

ром, не знајући како да му се захвалим и 
чиме да му узвратим, осећао сам се збуњено, 
али прихватио ситуацију. Онако стојећи, 
питам још где да пресечем Дунав на путу 
ка Ковину. „Пресеци одма'…“

У досадашњој краткој пловидби – 3 ноћења. 
У великом граду Панчеву – најтежи приступ 
обали, у Ивановачком Дунавцу – ненајавље-
но и уз малу неизвесност, али ипак угодан 
боравак; у Смедереву – најављено, и такође 
угодно. Зачудо, за Зорана Беру (064 / 17-47-

4 А. Дероко: „Средњевековни градови у Србији, Црној Гори 
и Македонији“, изд. 'Просвета', Бгд 1950,     стр. 216. Књига 
за сваку кућну библиотеку. Код продаваца антикварних 
књига. 
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861) још у Београду добио сам пре-
поруке од 2 пријатеља. Показале 
су се тачним.

Полазак: 10:45,
ХРС: 408,
Темп.: 25° Ц, облачно, спарно, 
барометар у паду, што није 
било без значаја током 
наредних дана.
Низводно од Смедеревске аде 

наилазим на риболовце, пото-
пљене мреже у води и привезане 
канте, и избегавам их благовре-
мено. Истовремено, почињу да се 
уочавају и неке барске карактери-
стике стајаћих вода, настале због 
ђердапске вештачке акумулације. 
Обале ниске и муљевите, повреме-
но осушено дрвеће, трава и пањеви.

Км 1112,8 Гасовод, служи и као 
оријентација у простору.

Км 1112 Приближно, д.о.: канал 
Сартида, али са моје леве стране 
речног тока не могу да га уочим. 
Дуг око 7 км, са дубином од око 2,5 
м, те га наводим јер може да по-
служи као могуће прибежиште и 
заклон од изненадног невремена. 

Км 1108,4 л. о.  Улаз у Ковински 
Дунавац. Раније је служио и као 
бродарски зимовник, а пре из-
градње смедеревско-ковинског 
моста одавде је полазио бродић, 
одн. скела за Смедерево.

Дунав својим наносима стално 
тежи да 'затвори' улаз у Дунавац. 
Гледано са спољне, дунавске стра-
не, на левој, узводној страни је не-
видљиви наталожени спруд, ту је 
и плиће јер је вода забарена, те 
улазимо искоса, с доње стране. 

Улаз у Дунавац одскора се препо-
знаје по Папићевим обалским це-
вастим стубовима, конструкција-
ма намењеним неким корисним 
пројектима. Код ових монтажних 
конструкција, 2013. године, на 1. 
Регати река, дочекао нас је велики 
натпис 'Добродошли у Ковински 
Дунавац', са презименом у потпи-
су, и мноштво нечијих руку нам је 
махало.

Ковински Дунавац панорамски снимак
Фото:  С. Папић ▼

Ковински Дунавац и наутички центар
Фото: ТОО Ковин ▼

„Добродошли у Ковински Дунавац – Папић“. ▲
Потписник добродошлице је срећом сачувао натпис на платну, 

и истицао га за сваку наредну регату  
која је упловљавала у Ковин.

Фото: Регата Воде Војводине 2015,
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     Фото: Р. Ј.

Вода у Дунавцу мирна, чиста и сваком за-
поведнику пловила ствара осећај олакшања 
после дунавских ширина и дубина. Ширине 
30-40 метара по мојој процени, увек довољно 
дубине, чак и за једрилице, чак и при нижим 
водостајима. 

Акваторијум ковинске марине је у настав-
ку, и простран је јер су се на њему бродарске 
активности одвијале и у прошлости. Данас је 
седиште мешовитог риболовачког и наутич-
ког клуба, и незаобилазно одмориште за све 
регате које пролазе овим делом Подунавља. У 
туристичком проспекту може се прочитати да 
је Дунавац дуг 1.800 метара, и да је „идеалан 
природни заклон и зимовник за чамце и мања 
наутичка пловила, заштићено од ветрова и 
дунавских таласа“. Корисна информација.

Пролазимо између редова бова и усмера-
вамо се лагано ка понтону где су једрилице 
и највећи чамци. Неко са понтона маше и 
рукама ме усмерава на праву страну. Како 
је то био леп осећај – да знаш да те неко до-
чекује и води где треба. У луку заобилазим 
привезане чамце, а и људи са понтона се 
померају и указују где је то слободно место 
за привез. Срећом, било је места чак и за 
два чамца. И без упознавања и приче, тра-
же крајеве конопаца, ја им додајем један по 
један, они сами везују, подмећу неку гуму, ја 
сам још увек на палуби. Били су то чамџије 
из марине, који су изгледа знали за долазак 
чамаца из Бгда и Земуна. Осећам се пријат-
но, на мом путу довде ово је први и једини 
пристан, наменски прављен за чамце.

На обали угоститељски објекат, са необич-
но лепом летњом терасом и широким погле-
дом на акваторијум, али свему је домаћин 
Спортско риболовачко друштво. Сусрет 
са организаторима сутрашњег наутичког 
скупа и гђом Дивном. Наилази и Славиша 
Папић, мајстор разних бродарских заната и 
месни туристички  ентузијаста, и правимо 
договор за сутрашњи дан, када се очекује 
долазак и осталих гостију.

Предвече, износим на кафанску терасу 
лаптоп, хрпу каблова због прикључка на 
220 в, и покушавам да успоставим интер-
нет-везу посредством добијеног модема 
Мт:с. Мени не иде, али успевам уз помоћ 
неког младог мештанина. Читам први мејл: 

Мејл Славише Папића (Ковин), мени и 
осталима пристиглим:

 Ковинска марина (1):
део понтона намењен за госте-учеснике.

Фото: ePancevo.rs ▼
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„Добродошли у Ковински Дунавац. 
Пријатан боравак“.

Јављам се сада и ја, најпре ћерки теле-
фоном, па потом и другима, заједничким 
мејлом:

„Допловио до Ковина, дан уочи 
предвиђеног скупа. Поздрав свима 
после 4 етапе пловидбе од матичне 
Чукарице. У очекивању сутрашњег 
скупа посвећеног Дану Дунава, у ор-
ганизацији ТОО Ковин (Д. Кирилов). У 
очекивању и других наутичара из Бгда, 
Земуна, Панчева, с поздравом свима, 
ма колико раштркани били, Р. Ј. (Бгд)“. 

Стиже одговор од Крсте:
„Браво Раде, све похвале за несало-
мивог рекопловца. Поз. из Грчке, са о. 
Лефкаде. К.“

Током вечери добијам жељу да се познати-
ма јавим и мало дужим мејлом, са описом 
пловидбе, бар колико се може, кафана се 
још увек не затвара, тераса је пуна младог 
света и мештана, и ја користим благодети 
струје 220 в.          

Неко је уз отворени рачунар, и стиже већ 
и први одговор:

„Браво Раде. Послали сте нам диван 
путопис, а још и информативан. Или 
то тако и треба. Сви очекујемо на-

ставке, кад се вратите са овог пута. 
Милан (Исаковић)“. 

Прелазим и на преглед дневних новости 
и прелиставање новина. Запажам да је јуче, 
у среду 27-ог, на сајту www.turizamkovin.rs 
објављена најава ковинског скупа, са оче-
кивањем учешћа гостију са стране. У мало 
проширенијем претраживању пронала-
зим да је још 5. јануара, у свом календару 
предстојећих годишњих дешавања, www.
vojvodinaonline.com  најавила 'Дане Дунава' 
у Ковину, додуше са првим резервисаним 
термином 4-5. август, као „манифестацију 
(која) промовише наутички туризам, хи-
гијенску заштиту околине и нови туристич-
ки производ 'Историја Банатске војне гра-
нице'“…

Петак,  29.  јуни  2018-
5. ДАН  ПЛОВИДБЕ:  

Ковин  

Изјутра одлазим бициклом до центра гра-
да за јутарње новине, радници комуналци 
обављају завршно чишћење обале и односе 
траву са заосталих гомила. Водена трава! 
Претходних дана, са изнајмљеним маши-
нама, кошена је та водена трава и подводно 
растиње.

Ковинска марина (2).
Фото: Моја лађа' , М. Стаматовић. ▼

Ковинска марина (3): обележавање  ►
Међународног Дана Дунава 2018. 

Део гостију из Београда и Земуна (Ђорђе 
Радовановић, Раде Јечинац, Миодраг Мандић). 

Фото: 'Моја лађа' , М. Стаматовић.
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У току преподнева стиже главнина учес-
ника из Бгда и Земуна: Зоран Радмиловић, 
Миодраг Мандић, Ђорђе Радовановић, Лаза 
Станојевић у име земунског Удружења на-
утичара 'Моја лађа', са још двојицом прија-
теља. Видим их на обали, сви гледају у ком-
плекс понтона, ја им машем са прамца, они 
отпоздрављају и прилазе, један по један. 
Мандић, стари информатичар, графичар, 
наутичар и власник пријатног понтона на 
Сави км 17 + 400, 'сигурне куће' за ожедне-
ле пријатеље, носи неку велику кутију од 
амбалаже. Међусобни поздрави, неки раз-
гледају чамац, Мандић лупа шеретски о 
окачено бродско звоно, отвара и пружа ми 
свечано кутију – гарнитура стоних чаша за 
вино. Ја одбијам, „Имам свега, Мандо“.  „А 
не, поклон за кућу, то се не одбија!“, ауто-
ритативно одговара поклонодавалац. Мала 
гужва у кокпиту, ја размишљам где ми стоје 
залихе пића да испробамо чаше, кад нам од 
стране чарде довикују да пожуримо, стижу 
остали гости. 

У преуређеној и реновираној згради ри-
боловног друштва окупљени домаћини, 
неке сам препознао са ранијих регата и ср-
дачно се поздравио. Представници ТОО и 
других општинских месних органа, Зоран 
Радмиловић, представљен са свим својим 
академским звањима, изложио је и своју 
и Крстину тему. После саслушаног изла-

гања и краће дискусије – мала свечаност: 
подела пригодних туристичких публика-
ција о Ковину и околини и плакете о прису-
ствовању скупу, предавачу и свим гостима. 
Представник Удружења наутичара 'Лађари', 
Миодраг Мандић, узвраћа пригодним по-
клоном домаћину и организатору – ТО 
општине и Славиши Папићу по један при-
мерак 'Наутичког водича Саве', што је био 
леп и неочекивани гест. 

И после свега неограничено послужење са 
шведског стола за све присутне, постављено 
од стране друштвено активног Удружења 
жена. У општој гунгули, Зоран и ја добијамо 
још и по један прикладни сувенир – боцу 
жестоког пића. Нека млада девојка, новинар 
месног информативног гласила, прилази 
ми и тражи изјаву о мом виђењу оваквих  
стручних, тематских скупова, о начину мог 
доласка, о стварним могућностима тури-
стичке пловидбе Дунавом…

Поподне, гости су непланирано наставили 
дружење и у шумарку, на обалском плацу 
код гостољубивог Папића, на самом улазу у 
Дунавац. Пржена риба у тањирачи, укусна и 
обилна, и касно поподне – шетња Дунавом 
домаћиновим незавршеним бродом (само-
градња или преправка). У сам сумрак гости се 
враћају за Бгд колима, ја остајем да преноћим 
у марини.

Увече на неколико адреса шаљем краћи 
мејл о дневним догађајима, и узвратно до-
бијам два одговора:

Нино Поповић: 
Браво, Раде!“.

Крста Пашковћ: 
„Одличан подухват и корисне инфор-
мације за оне који крену ка ковинском 
Дунавцу. Браво Раде. Види се зашто је 
твој 'Атлас' још увек најтраженији, а 
урађен пре 27 година. Поз., Превеза, Гр.“

У претраживању вести на интернету, про-
налазимо да је у својим јутарњим вестима 
електронски медиј 'еПанчево.рс' најавио 
„Европски Дан Дунава у Ковину“. 

На форуму сајта 'Моја лађа' један од чла-
нова, иначе данашњи гост, већ исте вечери 
износи опширно своје утиске, са неколико 
приложених фотографија:

Миодраг Мандић, 
у име Удружења наутичара 'Лађари' 

(Бгд), уручује Водич Саве 
гђи Дивни Кирилов (ТОО Ковин).

Фото 'Моја лађа'.▼
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Тема: Ковински Дунавац, члан Милета 
Стамат / Капиталац Дунавски. 

„Данас једно предивно дружење у 
Ковину. Туристичка организација 
Ковина, на челу са директорком 
Дивном Кирилов, организовала семи-
нар – Дани Дунава, у удобној чарди у 
рукавцу Ковина, који ће надам се, по-
стати све посећенија марина за чам-
це, јер за то заиста има потенцијале. 
Поред осталих званица, позвано је и 
наше Удружење наутичара 'Моја лађа' 
(овде допутовали: председник Лазар 
Станојевић, и чланови Зоран Тичић 
и моја маленкост). На семинару смо 
могли чути заиста поучних ствари о 
Дунаву, његовом току, утицају бродо-
ва-крузера на водену средину и пловид-
би Дунавом кроз Србију. Предавање на 
ту тему је маестрално извео професор 
др Зоран Радмиловић. Било је доста 
присутних, неке знамо, неке смо тек 
упознали: Раде Јечинац, који је својим 
чамцем само због овог догађаја до-
пловио из Бгда, са Саве, били су ту и 
Ђорђе Радовановић из Земуна, Миодраг 
Мандић, можда и други, које нисмо за-
пазили. .
Данас сам, такође, први пут сазнао, 
а верујем и многи други од присутних, 
да у Ковину, на брдашцу, одн. лесном 
платоу изнад рукавца (на коме се нека-
да уздизала стара ковинска тврђава) 
–  постоји бетонска макета Дунава, 
урађена још пре изградње ХЕ Ђердап 1. 
Урађена је у одређеној размери, са при-
родним гравитационим падом, означе-
ним ушћима притока, 
натписима приобал-
них места, итд.  Кад се 
макета активира, одн. 
кад се у њено корито 
налије вода – показује 
ниво подизања Дунава 
са изграђеном браном. 
Тај нови, вишљи ниво 
Дунава пружао би се 

узводно све до ушћа Тисе и Старог 
Сланкамена, где би могао да порасте 
и за неколико сантиметара. Цела ма-
кета може наставницима и професо-
рима да служи и као одлично очигледно 
наставно средство за школско учење 
географије српског Подунавља. 
Овај семинар ми буди наду да још увек 
има ентузијаста који воле наше ре-
ке, и уопште природу, и да ће бити у 
стању да се изборе са бирократијом, 
као и са онима који немилице загађују 
и упропашћују те бисере које нам је 
природа дала…     
Кад смо већ били у Ковину, нисмо 
могли одолети а да не посетимо и 
мајстор-Бору, који прави дрвене чамце 
у својој радионици…“

Зоран Тичић: 
„… било је добро, занимљиво и поучно… 
Колико пута био, или само прошао кроз 
Ковин, а нисам ни знао да постоји мо-
дел-макета Дунава… Кад се то доведе 
у ред, реновира и пусти вода да проти-
че коритом кроз макету, то ће збиља 
вредети видети… Хвала домаћинима 
што су нас позвали…“ 

Субота,  30.  јуни  2018.
6.  ДАН  ПЛОВИДБЕ:  

Ковин
  

И овог јутра бициклом у град  да мало боље 
осмотрим временско стање, али ништа не 
подстиче на пловидбу. Смркнуто, кишица, 
црни облаци. Око подне је настало разве-

Макета  дунавског тока  ►
(део ушћа 

Саве у Дунав) 
Фото: ТОО Ковин 
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дравање, смирење и мањи пораст темпе-
ратуре, али се осећа ветар, чак и преко за-
клоњеног Дунавца. Разговарам са људима 
из Риболовачког клуба, одвраћају ме од по-
ласка, ионако је већ касно, „ако баш не жу-
рите и не морате…“ Наравно, нисам морао, 
одлучујем да останем још једну ноћ. 

Као учтив гост, сматрам да треба да се ја-
вим и организатору скупа, а пошто је субо-
та, нерадни дан,  јављам се електронском 
поштом у ТОО:

„Због променљивог времена и појаве ве-
тра на Дунаву, моје испловљавање из 
ковинске марине планирано је тек за 
сутра, у недељу пре подне. Уз љубазну 
сагласност домаћина, управе марине и 
риболовачког клуба. Хвала на указаној 
пажњи. Поздрав, Р. Ј.“

Остатак дана користим да обиђем узвишени 
део обале – видљиве остатке тврђаве и маке-
ту речног тока Дунава у парку, коју јуче, из 
неких разлога, нисмо стигли да обиђемо. И 
као класични туриста, носим добијену џеп-
ну публикацију (штампана без пагинираних 
страница, без године издања) и упоређујем 
са стањем на терену. Читам да је макета дуга 
146 метара и да „верно приказује ток Дунава 
у Србији…“ Не, макета приказује само речни 
ток од Сланкамена до ХЕ Ђердап 1. 

Силазим са платоа до остатака старе тврђа-
ве која се уздизала изнад Дунавца, и која 

има третман културног добра под заштитом 
државе. Правим неколико снимака, кад од-
некуд чујем мушки глас: „Ево, имате и овде 
један зидић…“ Из стамбене зграде појављује 
се човек и руком показује на остатке каменог 
зида, висине до појаса, и тачно иза мојих 
леђа. Неколико приземних зграда, које при-
падају ЈК предузећу 'Воде Војводине', и овде 
је насељено њихово особље. Излази однекуд 
и супруга, и на јужњачком дијалекту нуди да 
пристави кафу. Нуди и домаћин, и ја прихва-
там. Кафу пијем у ритму мојих домаћина 
– без журбе, и ја осматрам околину. Лепо по-
кошена травната површина испод зидина из 
римског периода чини целину са двориштем 
мојих домаћина – пореклом са Косова, испо-
ставило се. Захваљујем се на пажњи и жалим 
што немам чиме да им узвратим, и растајемо 
се уз размену лепих речи.

Три дана и три ноћи у месту давало је 
довољно времена за неки одмор на чамцу. 
Кадгод завршим уобичајене текуће послове 
(сређивање опреме, преглед простора испод 
мотора итд.), и седнем да мало одахнем, пу-
стим музику по свом избору. Врло често – 
дискови нарезаних Џангових снимака, соло 
гитара, посебно акустична, посебно елек-
трична (поклони пријатеља Јаковљевића).

Ту су и књиге из бродске библиотеке: код 
нас мало познати путописи са две пловид-
бе хрватских посада Савом и Дунавом од 
Загреба до Црног Мора. Занимљива и једна 

и друга књига, читам их 
на прескок и упоређујем, 
радознао да видим како 
се одвијала њихова пло-
видба, а и како су они ви-
дели наше пределе.

*         *        *        *

Иначе, сазнајемо да је ка-
пацитет марине 100 везо-
ва, са довољном дубином 
и за пловила са већим га-
зом. Понтони стабилни и 
добро урађени, као ретко 

 ◄ Ковин: остаци старе 
тврђаве, огољени темељи 
на лесном терену.
Фото: Р. Ј.
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где. Добро затегнути, стазе довољно широке 
(око 1,20 м) и пријатне за босу ногу. Са копне-
не стране постављена је капија, те је приступ 
дозвољен само власницима пловила и гости-
ма. Снабдевање водом и струјом 220 в је на 
обали, као и одлагање смећа. За механичар-
ске интервенције постоје месни механичари. 
Снабдевање и набавке у граду, набавка горива 
са уличне пумпе. За пролазне чамце увек има 
места, али ја, због свог статуса госта, нисам 
хтео да питам за тарифе.

Информације: Туристичка организација 
општине, 060/041-71-33.

Гледајући у географску карту, запажа се 
да је сам град Ковин некако изван великих 
путних саобраћајница, али то је град богате 
историјске прошлости.

Ковин (немачки назив: Кубин), ►
Војна аустријска карта 1769-1772,  

секција 177, Ратни архив Беч.. У време настанка 
карте данашњи Дунавац био је део много дужег 

рукавца (на приложеној карти ситно означен као 
Donavicza Flux), који је због равничарског терена 

меандрирао кроз терен јужног Баната. 
Два острва на споју Дунавца и речног тока 

Дунава временом су нестала. 
Извор: https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Ковин
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Увече претражујем интернет. На сајту 
www.udruzenjenauticara.org/udruzenje-
nauticara-moja-ladja постављена велика 
репортажа, текст + слике, коју ми овде пре-
носимо у нешто скраћеном облику: 

„Удружење наутичара 
'Моја лађа' на  
обележавању Дана 
Дунава у Ковину.

Поводом Дана Дунава… у Ковину је 29. ју-
на Туристичка организација Ковин органи-
зовала стручно предавање на тему утицаја 
савремених туристичких бродова-крузера 
на природну водену средину.

Директорка ТО Ковин Дивна Кирилов, са 
својим сарадницима, заиста се потрудила да 
окупљање љубитеља и поштовалаца Дунава 
остане у лепом сећању. Позиву су се одазвали 
чланови организације НАТУС – Удружења 
за туристичку и наутичку привреду при 
Привредној комори Србије, међу којима су 
били и представници Удружења наутичара 
'Моја лађа'.

После поздрава и уводне речи гђе Кирилов, 
проф. др Зоран Радмиловић одржао је струч-
но излагање, током којега су присутни чули 
занимљиве податке о Дунаву, туристичким 
путничким бродовима-крузерима, који се 
све чешће виде како брзином од преко 20 
км/сат крстаре низводно и узводно, ше-
тајући добростојеће стране туристе између 
разноликих пејзажа и историјских знаме-
нитости…

У другом делу свог излагања, проф. 
Радмиловић нашао се у улози тумача ту-
ристичке презентације одсутног Крсте 
Пашковића о макети једног дела тока 
Дунава кроз Србију, направљене 1964…

Ковин пролазним наутичарима има да 
понуди изузетно квалитетно привезиште 
у заклоњеном Дунавцу.

Представници ТО Ковин су се топлим ре-
чима захвалили бројним гостима из Бгда и 
Земуна, који су се одазвали позиву, и уру-
чили им појединачне захвалнице.

Међу првима, захвалницу је добио г. 
Радомир Јечинац, осамдесетодишњак и 
дугогодишњи наутичар и учесник регата, 
који је својим металним чамцем, после чет-
вородневне пловидбе, стигао из Београда. 
Примајући овај документ, он се – као што 
је ред – захвалио у своје лично име, али и у 
име свих оних наутичара који су до сада већ 
посећивали спасоносну ковинску марину, 
или ће је тек посетити, и рекао неколико 
пригодних реченица о корисности одржа-
вања оваквих скупова и међусобног повези-
вања, као и о томе да постојање ланца овак-
вих наутичких центара олакшава кретање 
власника пловила по српском Подунављу.

Организацију овог лепог дружења под-
ржали су колектив Угоститељског објекта 
чарде, Удружење спортских риболоваца, као 
и актив жена из Ковина, и присутнима омо-
гућили укусну банатску закуску по прин-
ципу шведског стола. У опуштеном и незва-
ничном разговору, после предавања, искус-
ни наутичари, господа Ђорђе Радовановић, 
Миодраг Мандић и Раде Јечинац поделили 
су са присутнима своје велико искуство и 

познавање прилика у наутици, на 
унутрашњим водама Србије, и дали 
неколико корисних сугестија пред-
ставницима ТО Ковин“ 

Лазар Станојевић.

 ◄ Председница ТОО Ковин Дивна 
Кирилов уручује Захвалницу 
учеснику Радету Јечинцу. 

     Фото: 'Моја лађа'.
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Смедеревски портал 'по-
дунавље.инфо'  
донео такође текст о 
догађају,  или, пре бисмо 
рекли, поводом догађаја. 

„

Смедерево  је  још  на  Дунаву?
Само питам… Ево, прође и тај 29. јуни, Дан 

Дунава. Обележен је у свим европским др-
жавама кроз које протиче, и у Србији нарав-
но, у двадесетак градова. Не и у Смедереву. 

Овде се Дунава сете кад треба да се похва-
ле да им је ту као коридор 7, знате, роба на 
бродовљу, расута и потврђа, то вам пролази 
баш овд', отуд' ће и крузери да нам долазе, 
туристи с њих да искачу право у Смедерево, 
паре да троше, туризам има да процвета…

Јуче су на Дунав заборавили…
Реке немају рођендане, али понека има 

свој дан. Ето – Дунав. А и то, руку на срце, 
одскоро, од 2004. године. Као део те велике 
традиције народа који се поносе што им 
Дунав кроз авлију протиче, и ми смо се на-
мах у то укључили и почели да обележавамо 
његов Дан. Би тако некад и у Смедереву. 
Скромно, ал' је обележаван, Туристичка 
организација правила неке концерчиће, 
као неке регатице, једрилице плове и сл. 
После, то наставили Радио Смедерево, па 
„Дунавски таласи“, и једни и други такорећи 
приватна иницијатива… Онда је Туристичка 
организација у Смедереву укинута, угаше-
на, расформирана, размонтирана, узмите 
који вам израз одговара…

А могло се и без пара, као што је учињено 
у многим местима од Апатина до Кладова. 
У Смедереву суседном Ковину је, рецимо, 

јуче тим поводом, организован семинар на 
коме је једна од тема била 'бродови за крста-
рење и њихов утицај на животну средину у 
пловидби Дунавом кроз Србију' – не кошта 
много, а корисно. 

И Дан Дунава обележен“. 
Мирослав Ђорђевић. 

Недеља,  1.  јули  2018.
7.  ДАН  ПЛОВИДБЕ
1.  ЕТАПА  ПОВРАТАК

Ковин   –  Брестовачка  ада

Ковински Дунавац: смер ка Дунаву. ▲
Мирна вода, пријатан амбијент.  

Препорука за све водитеље чамаца који се 
затекну у овом делу Дунава. 

Фото_ Р. Ј.
Повратак из Ковина,  
испловљавам у 9,45. 
ХРС: 409, 
Т: 24° Ц у кормиларници, време ведро, у 
Дунавцу мирно и пријатно, барометар 
и даље у паду. Водостај без већих 
осцилација.

На дунавској ширини хладан ветар у пра-
мац, али још увек без таласа. Држим се исте, 
банатске обале, због предвиђеног ноћења 
на Брестовачкој ади. Овде ми је случајност 
помогла. У кафани ковинске марине, у груп-
ном невезаном разговору са непознатим 
људима, неко ми је сугерисао баш ову аду, 
јер у њеном рукавцу има некаква кафана, 
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једна од ретких у овом слабо насељеном 
делу јужног Баната. Добио сам и број теле-
фона (Микица, 063/10-14-031). Јутрос сам 
позвао број, јавио се мушки глас, објаснио 
му ситуацију, и он кратко рече: „Може…“. 
Тада је већ све било извесније. 

Година 1999: смедеревско-ковински мост▲ 
срушен у НАТО бомбардовању.

Сателитски снимак.
М. Милић.

Неколико месеци касније, на сајму наутике 
2019, првих дана марта, опет  некаквом слу-
чајношћу појавила се непозната особа која 

ми је дала овај број телефона: Београђанин, 
или можда пре Земунац, из групе наутичара 
са познатог сајта 'Моја лађа', који су такође 
присуствовали скупу у Ковину! 

После ковинског Дунавца, вода Дунава 
ми изгледа жута и мутна. Смедеревско-
ковински мост лепо се оцртава на правцу 
мог усмерења (саграђен 1976, НАТО авија-
ција га бомбардовала 1999; обновљен и 
поново пуштен у саобраћај децембра исте 
године, са постављеном таблом: „Од када 
је света и века, људи се деле на градитеље 
и рушитеље. Само градитеље памтимо за-
увек“).

У правцу Смедеревске аде велика жута 
канта у води. Не могу да разазнам да ли је 
вода носи, или је везана, кад утом запажају 
се још две сличне канте уз обалу. Рибари, 
препречили речну површину. За  заповед-
ника чамца је најбоље да бежи од њих. Они 
не воле да им прилазите, да залазите међу 
њихове постављене мреже, струкове, канте. . 

За пролазне чамце и оне који нису често на 
овим теренима и не познају локалне услове 
при разним водостајима – има доста непо-
знатих околности. Између километара 1111 
и 1112 је излаз рукавца велике Смедеревске 
аде, а сама ада је дуга око 6 км и сматра се 
да је највећа на Дунаву кроз Србију. (Узгред 
речено, ада се зове Смедеревска, мада ад-
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министративно – припада општини Ковин). 
Гледано са низводне стране, ковински мост 
на пловном путу има означено поље за про-
лаз бродова, али уз Смедеревску аду мост 
има још једно широко поље између два сту-
ба.  Уз банатску обалу иде и дугачак рука-
вац, који опасује целу Смедеревску аду. И 
туда бих радо прошао, да не излазим на 
пловни пут, и такође – да видим и испитам 
тај пролаз, али терен ми је непознат. Немам 
уграђени инструмент за мерење дубине, не 
знам да ли је при тренутном водостају про-
ходан за чамце са мојим газом, нисам њиме 
никад пролазио. На наутичким форумима 
ови терени се често спомињу, али најчешће 
са риболовачких аспеката: на њима уз оба-
ле има оборених стабала, грања, пањева, 
барског растиња. Неки кратко тврде да ру-
кавац јесте проходан (дубине 4 – 5 м), и то 
између  Мале аде (Адице) и канала Аглов, 
одн. банатске обале, што се лепо види на ло-
цманској карти, али нисам сигуран. Касније 
сам погледао у 'Атлас Дунава' и видео да је 
терен цртачки добро представљен (секција 
20), али атлас не даје податке о дубинама, 
нарочито не оне које су изван пловног пу-
та. Лични пропуст што се у Ковину нисам 
распитао за овај пролаз, уверио се у његову 
проходност и описао га овде.

Смедеревско-ковински мост, 
скица из бележака са пута▼

Смедеревo и његовa околинa су богати до-
гађајима из наше историјске прошлости, и 
они могу бити довољан повод сваком про-
лазнику да се у граду задржи и направи се-
би програм обиласка. Тешко је појединачно 
набрајати све те догађаје, а и непотребно, 
навешћемо тек неке од  њих. Својевремено 
сам, на пример, у Градском завичајном му-
зеју видео редак експонат – дрвени чамац 
моноксил, издубљен од храстовог стабла, 
дужине 11 м, што је за своје време била ве-
лика димензија. Процењује се да је стар око 
2000 година, а откопан је 1968. године у ата-
ру Велике Мораве (Сараорци). Смедерево 
је у оба светска рата било тешко разарано. 
У 1. свет. рату Аустроугари су тврђаву ру-
шили тешком артиљеријом ('дебела берта', 
топ калибра  од 42 см, зрна тешка 300 кг, 
наменски конструисан топ за разарање ут-
врђених грађевинских објеката). У 2. свет. 
рату, 5. јуна 1941, током немачке окупације, 
и тврђава и варош страдали су од експло-
зије око 400 вагона муниције и експлозива, 
које су Немци запленили и лагеровали у 
тврђави ради даљег транспорта Дунавом. У 
јесен 1944. године, у време завршних опе-
рација за ослобођење Југославије, и на са-
мом Дунаву су се одвијале ратне операције 

немачких и руских реч-
них флотила, синхро-
низоване са копненим 
операцијама. Октобра 
1944. у борбама за осло-
бођење Смедерева, баш 
у рукавцу Смедеревске 
аде – о коме је овде реч 

Избегавање опасности  на путу:  ▲
канта у води – ознака рибарске мреже. 

Фото: Р. Ј. 
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Ковински мост данас и рукавац ▲
Смедеревске аде, поглед са ковинске стране. 

Фото: Х.

Смедеревска и Мала ада (необележена), на 
лоцманској карти Дунавске комисије. 

Извор: Pčovput.sr.▼

Смедеревска ада, на сателитском снимку. ▲ 
Чамџијски пут пружа се Дунавцем уз банатску 

обалу, као и на претходној лоцманској карти. 
Фото Интернет.

– била је сконцентрисана бригада руских 
оклопних чамаца, из састава речне флоти-
ле, а на доњем крају Мале аде – мештани 
Смедерева знају – налази се, на необеле-
женом месту, потопљен ратни брод из тог 
периода.
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Смедеревска ада, горњи шпиц, ▲ 
терени некадашњег градског купалишта.

Фото: Р. Ј.

Са смедеревске стране, уз десну обалу и 
низводно од Језаве – теретна обала, прето-
вар бродова, сидриште. Туристичким чам-
цима тамо није пролаз.

Током целе пловидбе пратио сам положај 
обалских километарских ознака, и упоређи-
вао са стањем, уцртаним у атлас „Од Бездана 
до Тимока“. Гдегод је било промена и пре-
мештања табли са једне на другу обалу, тако 
сам и ја оловком уносио исправке. У ширем 
сектору наспрам Смедерева исправљам на 
више места.

И кад смо већ код километара, пожелех да 
измерим брзину узводне пловидбе. 

Км 1115 л. о.:     11:20,
Км 1116 л. о.:     11:28,
Км 1117 л. о.:     11:35. 
Пролазно време од 7-8 минута између 2 

табле дају брзину од око 7,5 км/ч при 2.430 
о. (од 3.600 о.), у узводној пловидби. Једно 
време ишао сам упоредо са неким гураним 
саставом, на мој понос заповедника тури-
стичког чамца.

Код км 1119, узводно од Смедеревске аде, 
велика ширина речног тока. Зелена бова, 
која усмерава на пловни пут. Приближио 
сам се више банатској обали с намером да 
видим улаз у Провалу, у коју сам улазио и 
купао се у њој пре доста година, али га сада 
са моје удаљености нисам могао запазити. 
Одустајем, морао сам да обратим пажњу и 
на безбедност пловидбе: пањеви, оборено 
дрвеће, бројне канте и постављене рибарске 
мреже. 

Провала, звана још и Бара 
Провала, у ствари је мало 
природно језеро, површи-
не око 3 хектара, настало 
продором дунавске воде. 
Вода је у њему мирна, чи-
ста и бистра, дубине и до 8 
м на средини. Са Дунавом 
је спојена уским природ-
ним каналом, широким 
око 10 м, а дугим око 200 
метара. Језеро је заклоње-
но, не види се са Дунава, 

нити се Дунав види из њега. Леп природни 
амбијент, са бујном барском вегетацијом, 
чак се може рећи и да је један од најлепших 
природних терена у Подунављу, са лепим 
мотивима за фотографисање. Погодно за 
излетнички и истраживачки туризам и пре-
дах на путу. До Провале се може стићи само 
малим чамцима и шикљама, мање мотором 
а више веслима јер у дане ниског водостаја 
вода у прилазном каналу оплића. Не улази-
ти ни са чамцима са високом надградњом и 
јарболима, јер пролаз наткриљују ниске гра-
не дрвећа, баш као какав природни свод. У 
Провали мештани из околних места у плит-
кој води упражњавају стари начин риболова 
са плетеном кошаром (кошарање).

Брестовачка ада и Ада Ђока оцртавају се 
у даљини. 

На неким секторима пловидба реком мо-
же да буде и једнолична, али око Орешца, 
са речног тока, наутичари могу да запазе и 
неке занимљивости: у узводној пловидби, са 
овог места, Смедерево почиње да се губи, а 
с друге стране, појављују се обриси Авале 
са новим торњем. И обрнуто, низводним 
пловилима појављује се Смедерево. 

Км 1126 +:  у приближавању излазном 
делу рукавца Брестовачке аде већ осећам 
повећану брзину воде. Ову аду спомињу 
многе чамџије због лепог пешчаног спру-
да на доњем шпицу, кад је повољан водо-
стај. Погледом тражим непознату кафану 
на понтону уз банатску обалу, али ње још 
дуго нема, иако је ада дугачка само мало 
више од  1 км. Срећом, рукавац је леп, нико 
не пролази, умирујуће је.  

Најзад се појављује и кафана, и то је већ 
горњи крај рукавца, усамљена уз обалско зе-
ленило, окружена привезаним шикљама и 
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Километар 1128, или мало више:▲ 
Микицина обалска кафана уз банатску обалу, 

прекопута Брестовачке аде, пружила ми је 
уточиште за једну ноћ. 

Фото: Р. Ј.

мањим глисерима. Недеља је, пуна је гостију, 
у чамцу се чује чак и жагор са терасе, али 
ми ипак налазе место уз ограду, за бочни 
привез. Време је и за моје освежење. Пошто 
на понтону није било ни слободних столова 
ни слободних столица, ја кафанско пиво 
пијем у својој хладовини, у кокпиту чамца, 
и преврћем јутрошње новине, купљене у 
Ковину. Мноштво излетника у отвореним, 
рекреативним чамцима, брзих мотора, укр-
цана млађарија, мноштво чамаца без реги-
старских ознака, појава која се све чешће 
запажа и на Дунаву, и на Сави.

Понедељак,  2.  јули  
2018.
8.  ДАН  ПЛОВИДБЕ 
2.  ЕТАПА  ПОВРАТАК:  
Брестовачка  ада  -  
Гроцка  -  Ивановачки  
дунавац

Кафану држе остаре-
ли отац и млађани син 
из Банатског Брестовца, 
удаљеног 6-7 км. Љубазан 
пријем, који се нарочито 
испољио после лепо про-

спаване ноћи, у понедељак, када више није 
било гостију. На тераси имају утичницу за 
струју 220 в, намењену гостима, те сам допу-
нио и свој мобилни телефон. Кроз отворена 
врата кухиње и неког радног простора виде 
се дугачки столови, прекривени брдом нео-
праних тањира од гостију претходне вечери.

- Ко ће све то да пере? излете ми радознало 
питање.

- Па има машина за судове, горе на обали, 
не види се од грања.

- И вода?
- Да, има довод воде…, умирује ме млади 

власник.
 Изјутра, без журбе, седим са старијим 

власником, сами смо на понтону, и разгле-
дам околину и амбијент у коме се налазим. 
Два издужена речна острва, један за другим, 
Голи Ђока и ово моје, и велики бочни рукавци. 
Проходна су оба, чак и за бродиће, уверава ме 
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власник, у шта сам се и сам убрзо 
уверио: поред нас пролази скела са 
јаким погоном, носећи два укрца-
на трактора, и пристаје узводније, 
уз банатску обалу. Да ли рукавци 
скраћују пут, у односу на пловни 
пут? Делимично. У сваком случају, 
ови терени код наутичара важе као 
погодна места за заклон од невре-
мена и ноћење.

Настављам узводно око 11 сати, 
одредиште: Ивановачки Дунавац, 
то је само десетак километара, 
али, мислио сам, имаће успут шта 
да се види.

ХРС: 414,
Т: већ 25° Ц у кормиларници, 
барометар у порасту.
Рукавац уз дуго острво Голи 

Ђока широк. Острво је добило 
ово необично име по томе што је 
у нека ранија времена, у дужем 
периоду имала голи, одн. пешча-
ни спруд са финим песком, и лети 
за посетиоце, најчешће млађа-
рију, служила као дивља плажа. 
Но, у зависности од водостаја, и 
на Брестовачкој ади је било пеш-
чаних места, нарочито на доњем 
шпицу, на задовољство кампера, 
пецароша и купача. Треба имати 
у виду и да су промене у приро-
ди веома брзе, да водено растиње 
расте брзо, и да се на спрудовима 

брзо развијају врбове младице. На 
неком од наутичких сајтова на ин-
тернету нашли смо податак да на 
Голом Ђоки, са банатске стране, 
„има нека велика врба, која рас-
те из воде. Ту се везују чамци“. 
Посетилац сајта није био довољно 
прецизан у опису локације, или 
можда то није хтео, тако да ни ми 
у пролазу нисмо запазили ту врбу.

Проходност рукаваца код ►
 грочанских ада. Фото: Р. Ј. 

Грочанске воде: узводна пловидба ►
једног мирног понедељка. Лево Ада 

Ђока, десно банатска обала, у дну 
грочанска обала. Фото: Р. Ј.
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Речно острво 'Голи Ђока', са стране ►
пловног пута, при повољном 

водостају. У позадини, на десној 
обали – Гроцка. Фото: Момир Томић.
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Време без облака, у мом рукавцу мирно, 
пуст је, понедељак. На горњем шпицу усме-
равам се ка супротној обали и Гроцкој. По во-
деној површини пластичне флаше и канте. 
Гледано из даљине, нејасно да ли је у питању 
бачени отпад или су то неке рибарске озна-
ке. Непријатан осећај, удвостручујем пажњу 
и смањујем брзину, осматрајући истовреме-
но узводно и низводно, на пловни пут.

У Гроцкој, све наутичке и бродарске ак-
тивности одвијају се низводно од озидане 
обале, око ушћа месне речице Грочица, и 
низводније у рукавцу, према високом сило-
су. Прошлих година, па и деценија, новина-
ри су приљежно писали, а општинске управе 
их материјалима снабдевале и уверавале 
– да је ово терен на коме се припрема, и то 
само што није почело, изградња великих 
наутичких објеката, лучких капетанија, ма-
рина, водених паркова, или боље речено 
– 'аква-паркова' па чак и 'аква-лендова', но-
вотарије за које не знамо ни шта значе, али 
ништа се од тих новотарија чудних назива 
није остваривало. 

У приближавању великој Грочанској 
ади („ада која се помера“), укрштам се са 
самохоткама и теретним шлеповима на-
крцаним шљунком и песком, и некаквим 
радним бродовима са локалним радију-
сом кретања. Нисам одавно пролазио овим 
пределима, те запажам у рукавцу њихово 
сидриште. Настојим да се што пре удаљим 
од њихових активности, и у приближавању 
обали, старој риболовачкој локацији, она 

ми сада непосредно испод ушћа Грочице 
изгледа сређено, виде се трагови земља-
них радова, испред обале понтони и бове 
са привезаним чамцима. Радо бих пристао, 
али не видим никога да ми покаже погод-
но место и да ме прихвати због брзе воде. 
Током писања овог текста потражио сам на 
интернету најновије податке о наутичким 
приликама у Гроцкој, и на сајту Општина 
Гроцка на Википедији може се прочитати 
„да се у склопу Наутичког клуба 'Дунавац' 
налази и пространа марина, у којој је уси-
дрено више од 100-тину чамаца, независно 
од месног риболовачког друштва…“ Пише 
'усидрено', мада је велики број био приве-
зан уз постојеће понтоне, али хајде…  Није 
било, дакле, никакве уочљиве ознаке клу-
ба, видљиве са воде, нити натписа у стилу 
енглеског туристичког термина 'welcome’, 
ништа нас није позивало да приђемо, да се 
зауставимо, па и да дуже останемо… Нисам 
желео да улазим у непознати терен, нисам 
се претходно добро припремио, нисам успо-
ставио телефонску везу са домаћинима, које 
нисам ни знао нити знао како да их тражим. 

Грочански озидани кеј је хидрограђевин-
ски објекат, сазидан да очува месну обалу 
од дејства воде и таласа, и није предвиђен да 
се о њега везују пловила, ту се нико не задр-
жава, мештани понајмање, изузев, и то баш 
изузетно, уз неку понтонску кафану. Мада, 
ту су се пре неколико година зауставили и за 
обалско камење како-тако  привезали чамци 
1. регате река, ради предвиђеног ручка и 
предаха. Дискутабилна одлука организа-
тора, али срећом, било је мирно време.

Занимљиво је да Гроцка има дугу про-
шлост. У писаној форми насеље се помиње 
још 878. године у писму папе Јована Осмог 
цару Борису бугарском као Гардец, што је 
страни изговор за српски назив Градац, а 
у истом документу је и први познати сло-
венски назив за Београд. Отуда и натпис 
на данашњем грбу Гроцке гласи: „Гроцка 
на Дунаву 878“     

Гроцка је иначе завичај неких истакнутих 
српских породица и фамилија, познатих и 
по дичним и по мање дичним јавним актив-
ностима својих припадника: Милан Недић 
(1877-1946), био је српски генерал и председ-
ник квислиншке (сарадничке) владе током 
немачке окупације Србије у 2. свет. рату, и 
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блиско сарађивао са немачким окупаторским 
властима. Милан је имао још два рођена бра-
та, Милутина и Божидара, са честитим ка-
ријерама у српској војној историји, али и по-
лусестру Касију Милетић (око 1875-1915), која 
је заједно са сликарком Надеждом Петровић 
била добровољна болничарка у српској војсци 
(у оба Балканска рата и 1. свет. рату); у позна-
тој ваљевској болници радила је са случаје-
вима најтежих заразних болесника, те је и 
сама постала жртва епидемије, која је харала 
и међу становништвом, и у војсци. После 1. 
свет. рата, у новоформираној југословенској 
речној флотили три путничка брода су назва-
на по истакнутим женама – ратницама из 1. 
свет. рата. Један од бродова назван је 'Касија 
Милетић'.     

Гарашани су се, иначе, у Гроцку доселили 
почетком 19. века, и кроз више генерација 
учествовали у политичком, културном и на-
учном животу Србије (један од њих –  Илија, 
био је државник, председник владе и творац 
српског родољубивог националног програ-
ма 'Начертаније' /1844/, а његов праунук 
Милутин био археолог и академик). 

У Гроцкој је још у периоду између два свет-
ска рата, раних '30-их година, београдски 
лекар др Александар Ђ. Костић на истуре-
ном Дубочајском брду, са лепим погледом 
на дунавске кривине, купио плац баш од 
фамилије Гарашанин, и подигао породичну 
кућу летњиковац ('бела вила'). 

На терену купљеног плаца др Костић је 
проналазио значајне археолошке ископи-
не из римског периода, и као широко об-
разовани човек саставио праву археолош-
ку збирку, коју је непрестано допуњавао.  
Костићи-потомци су ову збирку несебично 
завештали општини, и она је данас изло-
жена посетиоцима у Галерији библиоте-
ке 'Илија Гарашанин', под именом 'Легат 
Александра Костића'. 

Током моје издавачке каријере имао сам 
прилике да са др Костићем сарађујем на 
редакцијској припреми и издавању једне 
Ларусове (француске) медицинске енци-
клопедије у 3 тома. Био сам гост више пута 
у његовом стану иза Народног позоришта 
(високи спрат, без лифта), примао га у из-
давачкој редакцији, добијао разгледнице из 
једног хотела са Азурне обале у Француској, 
који је за њега и  супругу др Смиљу имао од-

ређено значење. Био је увек разговоран, са-
говорник од кога је могло много да се научи.

Напуштам Гроцку помало неиспуњених 
очекивања, без наутичких доживљаја јер 
нисам успео да видим никакав прихватни 
понтон. Али у Гроцкој, говорим сам себи, 
ипак мора да постоји неки вид туризма: да, 
то је онај копнени, угоститељски, за госте 
који долазе аутомобилима, аутобусима.     

Настављам дијагонално, опет пресецајући 
ток Дунава, и усмеравам се ка Ивановачком 
Дунавцу, у намери да тамо још једном пре-
ноћим. Желео сам да у Дунавцу нађем неки 
миран део обале, не много удаљен од ула-
за, али ипак заклоњен и безбедан од тала-
са, спреман на 'дивљи' привез. Кренуо сам 
улево, учинило ми се да је обала подеснија, 
али је изненадни ветар почео нагло да на-
бацује чамац на обалско грање и дрвеће. 
Гребање грана и заплитање јарбола у ни-
ске крошње натераше ме да одустанем од 
обалског привеза и да потражим неко друго 
решење. Сидрење? Вода је стајаћа, и то је 
повољна околност, али на овако уском во-
деном простору то баш није препоручљиво, 
тим пре што је у Дунавцу уз обалу сигурно 
било подводног растиња а по дну огољеног 
корења. Определих се за неки ненастањени 
понтон. 

Поред једног таквог сам управо прошао, 
понтон са кућицом, затворених врата и 
прозора, постављен готово посред Дунавца. 
Вратим се до њега и привежем привремено, 
чак и без излажења из чамца. 

И само што сам се привезао и почео да 
сређујем ствари после завршене етапе, кад 
из дубине Дунавца, у мом правцу, шикља 
са двојицом у њој. Схватио сам да су у пи-
тању власници, и да сам ја на туђем добру.  
„Добар дан“, „Добар дан“, започе неизвестан 
дијалог, и ја кратко објасних ко сам и које су 
ми намере. „Не смета, останите, ми ћемо ту 
да ноћимо, идемо у рибарење… али нећемо 
вама да правимо буку ноћас…“

Био сам, дакле, на поседу двојице млађих 
рибара, и неизвесна ситуација се неочекива-
но брзо разрешила. Осетио сам и олакшање и 
умор истовремено. Нисам рано започео днев-
ну етапу, али сам на Брестовачкој ади рано 
устао, сада је дошло време и за мој одмор. 

На крају дана обично укључујем лаптоп, 
па где успем да ухватим интернет сигнал, 
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на добитку сам. Овог пута мејл од пријатеља 
Валтера Турншека из Загреба: 

„Ето, и до мене је дошла твоја прича о 
пловидби до Ковина, иако ми је мјесто 
непознато!  Драго ми је сазнати како 
сте ти и твој бродић – на којему сам 
и ја раније пловио – и даље активни. 
Браво! Само тако настави. Супруга 
и ја смо на мору и добро смо. 1 слани 
поздрав и успјешна пловидба у настав-
ку, В(алтер). П. С. Поздрав и свим по-
знатим београдским наутичарима“. 
(2. авг., послато с паметног телефона 
Xperia-FM твртке Sony)

Током ноћи, моји домаћини су заиста били 
пажљиви, без буке, гласног говора нити как-
вог лупања. Чуо сам само јасно звекет лан-
ца, што је значило одвезивање од понтона. 
Требало је, потом, да уследи и паљење мо-
тора, али не, тишина, они су у стајаћој води 
вероватно одгурнули чамац. Оно каракте-
ристично повлачење конопца за стартовање 
мотора уследило је тек мало касније, и потом 
и сам звук паљења мотора, али сигурно на 
некој удаљености. Тада сам се вратио у сан.

Изјутра ме је пробудила општа тишина, и 
топлина у кабини. Чамац је био покривен 
цирадом са свих страна, и јутарње сунце 
загревало је унутрашњост.

Један од мојих домаћи-
на седео је заваљен на 
понтону. „Видимо да 
спавате, навукли цираду, 
нисмо хтели да вас буди-
мо… Хајдете на кафу, ми 
смо већ пили“.

Посрамљен мојим ду-
гим излежавањем, ја 
прихватим и прескочим 
ограду чамца. Био је 
то мој први излазак на 
понтон. Појави се и ком-
пањон из унутрашњо-
сти, и са њихове стране 
поче спремање за госта. 
Звецкање распарених ча-

шица, шуштање паковања кафе. „Ми пијемо 
'3 у један', згодније је за спремање…“ Ја се 
вратих у чамац и донесох и мој прилог – моје 
пиће из мале пљоске, прегршт паковања 
исте инстант-кафе, и кутију ратлука. Ратлук 
унесе живост у разговор. “Ух, кад сам ово јео! 
Сећаш се оне кафане на Карабурми…“ И раз-
говорни домаћин-рибар (Милош, 063/874-
72-72) настави за својим асоцијацијама.

„Ето, ми рибаримо помало, кол'ко нам 
треба, али то је крвнички посао… Ја сам са 
Карабурме, али овде смо одавно. Ух, шта све 
човек претури преко главе! Сећам се као да 
је јуче било… Не знате ви каква је вода била 
кад је било бомбардовање. И црна, и жута, и 
масна, пресијавала се. То кад су гађали рафи-
нерију и оне резервоаре. Панчево није далеко, 
ту одма', позади, а црни дим прекрије небо. 
Ми смо овде били, цело време, гледали смо 
како ниско лете бомбе… Па још без горива, 
ни за моторе, ни за тракторе, ни за мопеде. 
Али сналазили смо се некако… А и струја 
нам је нередовно стизала, нисмо могли улов 
да држимо у замрзивачима… Нит' да ловиш, 
нит' да не ловиш… Знам да ни вама није било 
лако у граду, али прегурасмо и то. Ту смо и 
даље, радимо… Носимо ми свежу рибу и до 
Београда, коме треба, имамо ми тамо људе…“

Мушки разговор се води 'на прескок', али 
сунце увелико огрејало, на понтону већ тра-
жимо хладовину. Види се да рибари познају 
сваки кутак своје 'водене њиве' и боље него 
ико познају топографију  и распоред обалских 
табли са километражом. Ја не питам ништа, 
али наговештавам да је време за мој полазак. 

Ивановачки Дунавац: ноћење и у повратку, . ▲
 уз рибарски сплав.  

Мирна и заклоњена вода, у дну Дунав.
Фото: Р. Ј.
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Сређујем цираду, провера-
вам стање горива, испро-
бавам рад мотора. Они ле-
тимично разгледају уну-
трашњост чамца, питају 
за погон, ја им дајем два 
ракијска традиционална 
чокања за успомену, они 
мени –  половну бусолу 
стране производње.  

Уторак,  3.  јули  2018.
9.  ДАН  ПЛОВИДБЕ 
3.  ЕТАПА  ПОВРАТАК:  

Ивановачки  дунавац  –   
Турски  дунавац  –  Панчево

 
Полазак: 10 часова,
Хрс: 416,
Време без облака, у рукавцу мирно, 
темп. у кормиларници 28° Ц.

Са спољне стране Ивановачког о. меримо 
брзину узводне пловидбе:

Км 1137: тренутно време 10.20, 
Км 1138: тренутно време 10.30,
Км 1139:  тренутно време 10.38, 
што даје 6-7,5 км/ч узводно.
 
Км 1139 +: „Љубавно острво“, мало по про-

странству, готово да се цело обухвата по-
гледом, можда неких 50 м у пречнику. Сви 
знају за њега, а посебно риболовци. Виде се 
мали чамци и шикље, као и много понтона и 
камп-кућица око њега, а нарочито у рукав-

цу. Сам рукавац ми се учинио леп и довољно 
широк за пролаз узводно, али нисам  ништа 
знао о његовој тренутној проходности; нико 
од рибара или кампера да се појави да ми 
пружи неко обавештење. Надомак острва 
почео сам већ да успоравам, у намери да 
боље осмотрим, да му се што више прибли-
жим, па чак и да пристанем, ако буде из-
водљиво. Али, са смањењем гаса осетио сам 
јаку речну струју и ковитлаце, са чамцем се 
већ слабије управљало. Тешка срца одустао 
сам од личне радозналости да истражујем 
непознате терене, и оставио то за неку другу 
прилику. Да сам био на обичној дашчаној 
шикљи, све би било изводљивије.

Упоређивањем стања терена од пре 30 го-
дина у нашем атласу „Дунав од Бездана до 
Тимока“, секција 18, можемо запазити пот-
пуну промену локалног терена. Обала се, са 

Љубавно острво, ▲
поглед са горње, узводне стране. 

Фото: мапио.нет. 
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својим зеленилом, у потпуности формирала 
на месту некадашњег уздужног напера.

Наспрам ритопечке обале сустиже ме страни 
путнички брод – хотел на води. Равнодушни 
сусрет, нико никоме не маше – довољно сам 
далеко да бих избегао таласе. Огромна бро-
дограђевинска конструкција, лепа за гледање 
када је у праволинијској пловидби, али упр-

кос свим њеним моторима и пропелерима, 
тешка за управљање, окретање и маневри-
сање у суженим речним пролазима. 

Км 1141 +: Ритопек на десној обали, уз коју 
сада пловимо. Месна скела ради, трактори и 
пољопривредне машине на њој. У недостат-
ку туристичких чамаца на Дунаву, сликамо 
оно на шта наиђемо.

Кратак сусрет: појављују се изненадно, ▲
 јер велика растојања на Дунаву могу да савладају само брзом пловидбом. Фото: Р. Ј.
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Брзина пловидбе:
Км 1142: време 11,28
Км 1143: време 11,35,
 разлика 7 мин = 8 - 8,5 км/ч узводно.

Км 1144: Доња Винча, археолошко налазиш-
те светског значаја. Процењује се да старост 
ове културе покрива период од 4.400 година 
пре н.е. до 3.200 г. пре н.е. (Винчанска култу-
ра, у којој овде спомињемо само један сегмент 
–  винчанско писмо, чије тумачење изазива 
многе дискусије у научној јавности). 

Неуређена обала, расходовани војни брод 
претворен у кафану, поред њега црни понтон 
полунагнут (потопила га вода?). Запажамо 
излетничку шикљу „Дунавска дуга“, али 
погон са само једним ванбродским мотором. 
Нигде табле са називом локалитета, која би 
била видљива са водене стране и позивала 
наутичаре да сврате. Не види се где пристају 
излетнички и путнички бродови. Радо бих 
пристао, али не знам где. Непостојање брод-
ског, или било каквог уређеног пристана, 
стара је тема у области речног туризма и 
разгледања знаменитости уз речне обале. 
Музеј града Београда, у чијем склопу функ-
ционише и локалитет Винча, нема довољан 
буџет да сам финансира градњу пристана. 
Министарство културе, које је надлежно 
за све установе културе у држави и све ма-
нифестације културе, нема довољан буџет 
којим би задовољио потребе свих буџетских 
установа. Министарство саобраћаја се, та-
кође, не сматра надлежним. 

У архитектонском и грађевинско-урба-
нистичком погледу запуштен амбијент. 
Oбала као да није туристичко место, нема 
живости, ни шетача, не виде се групе по-

сетилаца музеја, нема ђачких екскурзија. 
Мада, са узводне стране Београд и Земун 
нису далеко, са доње низводне стране – 

Ритопечка скела. ▲
Фото: Р. Ј.

Археолошко налазиште Винча (1):▲
неуређена приступна обала, без табле и натписа. 

Фото: Р. Ј.

Археолошко налазиште Винча (2):▲
обала без живота, снимљено истовремено 

кад и претходна фотографија
Фото:  Момир Томић



58 Путописи

Радомир Јечинац: ПЛОВИДБА У ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО

Смедерево исто толико, а Панчево 
је баш близу… Знамо да довде из 
Београда довози туристе једино 
брод 'Истар'. Највећи број посе-
тилаца музеја стиже вероватно 
копненим путем.

Велика ширина речног тока. 
Винчанска скела.

Од десне винчанске обале, у 
узводној пловидби, назиру се у 
даљини цистерне панчевачке ра-
финерије и азотаре.

Км 1146: у атару села Горња 
Винча, у брдовитом залеђу – из-
вија се високи облак црног дима. 
Циганска паљевина гума, каблова? 

Дивља, непривлачна обала. На 
ГТЗ – Хубер бициклистичкој кар-
ти размере 1 : 100.000, прецизне 
немачке производње, за овај при-
обални предео пише 'Баре'. 

Ритопечка, винчанска и велико-
селска обала, као и она београд-
ска и  вишњичка, коју смо прошли 
пре неколико дана, последњих 
година није више  ненастањена, 
видљива је присутност човека, у 
разним видовима активности.

Км 1148,600, десна обала: излаз 
рукавца Мале воде, познатог и као 
Турски Дунавац, и као Тос-пашин 
рукавац, и као Великоселски ру-
кавац, некадашња граница из-
међу Аустрије (Аустроугарске) и 
Турске, и касније Србије. Пружа 
добру заштиту од ветра, има до-
вољно воде, па се користи као 
пловни пут за све туристичке чам-
це, па чак и за једрилице са коби-
лицом и теретне бродиће (дубине 
4 – 6 м при средњем водостају, ши-
рок 50 – 60 м), јер скраћује пловид-
бу у односу на званични пловни 
пут кроз Велике воде. Рукавац је 
иначе привлачан терен за мно-
ге чамџије и риболовце, и многи 
у њему планирају заустављање. 
Данас запажамо да је у њему вода 
брза, однекуд носи грање.

На улазу у Дунавац правим ма-
ли предах у обалској хладовини, 
везивањем за неку истурену гра-

 ◄ Ограђени и заузети простор на јавној 
воденој површини речног тока Фото: Р. Ј.

Усидрена канта на речном току 
Фото: Р. Ј. ▼

Булдожерски земљани радови и ширење обале
Фото: Р. Ј. ▼
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ну. Сустиже ме бели брод 'Хир', београдских 
регистрација, новосаграђени брод али не-
вичне самоградње.

У ваздуху се осећа врућина, двоумим се 
да ли да прекинем пловидбу и направим 
још један предах, не могу да се оријенти-
шем где сам, јер рукавац Мале воде иако 
је дуг око 7 км, није званични пловни пут 
и нема километарске табле. И као што то 
обично бива, у сећање ми навиру приче о 
некаквој сезонској, незваничној кафани, коју 
не пропушта нико ко пролази овим путем. 
Али нико није умео да да опис локације или 
каквог уочљивог и препознатљивог белега. 
Изненада, иза некаквог растиња указује 
се  високи плато према Великом Селу, са 
знацима људског присуства: склепана ба-
рака, камп приколица, две прилике седе за 
столом, уз обалу побијено коље – рибарске 
штице, подављени чунови, и стрм, веома 
стрм узани мостић. 

Ја прилазим ближе и питам уз гласно до-
викивање: „Где је она сезонска кафана?“ 
„Била некада… Него можете и код нас…“ Ја 
одговор схватам као позив, и процењујем 
обалу како да приђем. Вода ме заноси, мали 
понтон низак, тек толики да прими пецаро-
ша, мостић у који гледам лежи стрмо преко 
неких аутомобилских гума у осушеном бла-
ту, потопљени чунови нису баш за блиски 
контакт, штице густо побијене, што ће рећи 
– за ширину шикље, за мене нигде погодног 
места. У дугом разматрању вода ме носи 
уназад, ја правим велики круг и враћам се, 
један са платоа устаје и довикује: „Приђи 
слободно, и дај гас!“ Ја прилазим 'слободно', 
али са смањеним гасом опрезно бирам где 
ћу да усмерим прамац, и речни ток ме опет 
заноси и враћа уназад. Онда још једном зао-
крет чамца, против моје воље, усмеравам се 
мало узводније од тог склепаног мостића и 
додајем гас, осећам да сам на нешто дрвено 
налегао, али утом је већ незнанац био на 
мостићу и сам дохватио конопац са прамца. 

Под дејством водене струје, корито је већ 
заузело искошени положај. И излажење из 
чамца имало је своје потешкоће: прамац 

У Малим водама, у кривини ' 
‘Товарник', велики шлеп уз обалу  

товари шумске балване.. 
Фото: Р. Ј. ▼
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Мале воде: опуштен прамчани вез ►
у опуштеном расположењу.   

Фото: Момир Томић,2016

Винчанско писмо, 
у тумачењу  проф. Радивоја Пешића.  ▼
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висок, обала ниска, са клизавим аутомобил-
ским гумама. Нисам хтео да скачем, већ сам 
поставио мердевине и безбедно се спустио. 
Приметим да се мој домаћин, у пењању, при-
држава хватањем за гране неког обалског 
дрвета. Учиним и ја исто.

На платоу прави камперски бивак, хла-
довина, раскрчен терен, сто и неколико сто-
лица, са лепим погледом на део рукавца. 
Кратко представљање, поздрави, један од 
њих двојице већ доноси боцу пива од 2 л. 
Наздрављамо сва тројица један другоме, 
није нас тешко натерати на то, а сви у позним 
годинама, ја отпијам са задовољством али 
бацам брижан поглед на чамац. Пријатна 
свежина, са малим струјањем ваздуха. Ја из 
учтивости изговарам неке похвале лепом 
избору места за камповање, претпостављам 
да увече нема ни комараца, итд. „Ма нема 
комараца, ту је као струјање ваздуха, али 
женама све смета… Дођу нам оне повреме-
но, да нам скувају понешто, узму метлама 
да чисте ове стазице, али не треба то нама… 
Траже прљави веш да понесу кући, да допу-
не машину. И онда се покупе и оду…“

Пописмо наше пиво добродошлице, до-
маћини питају за 'још мало?', ја из увиђав-
ности одбијам и у себи говорим „Време нам 
је пут ходити…“, а њима у прози кажем да 
је време за наставак пута, да не омркнем у 
Панчеву, захваљујем се на гостопримству, 
и већ се спуштам стрмом стазом, придржа-
вајући се за обалске гране. Моје алуминијум-
ске мердевине показале су своју практичност, 
пењем се без тешкоћа, и сада све у брзим 
повезаним радњама – пошто сам осмотрио 
околину, стартујем мотор, један од домаћина 
одвезује прамчани конопац и одгурује ме, 
пуштам чамац да га понесе водена струја и 
да се сам ослободи плитког приобаља.

Кад се погледа у мапу овог краја, пада у 
очи одмах да је ту и много воде, и много 
обала, три рукавца, а нигде понтона нема, 
нити људи, да се може у друштву ноћ ноћи-
ти, а Панчево, као наше вечерње одредиште, 
беше још далеко, иако је са друге стране… 

 Дуг летњи дан, после подне је већ уве-
лико, рукавац Мале воде је кривудав, нема 
никаквих објеката по којима би пролазник 
могао да се оријентише, и ја још увек не знам 
на коме сам километру. Ту и тамо по неки 
пропланак, према Великом Селу, и по који 

Турски Дунавац (1). Фото: Х.▲

Турски Дунавац (2): непозната локација, из лепог 
угла. Фото: vikipedia.org▼

Турски Дунавац (3). Фото: Х.▼
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комад рашчишћене обале, знак да ту долазе 
риболовци, да су то њихова места, и да се ту 
не треба ни заустављати.

Дунавац је, како рекосмо – кривудав, па 
је пријатан за пловидбу, миран и тих, осим 
ако не прође по која самохотка, или чешће 
– туристички и мали чамци пецароша. Кроз 
рашчишћене делове десне обале и проплан-
ке могу се видети мештани Великог Села 
како обрађују своја имања, понеки трактор 
и приколица, мада само село никада нисам 
успео да видим, вероватно због конфигура-
ције терена.

Малопређашњи догађај ми се врти у гла-
ви, и ја га у својој усамљеничкој пловидби 
објашњавам сам себи. Оној двојици кам-
пера, наравно, није било ни потребно да 
уређују своју стрму обалу, они колима до-
лазе из залеђа, неким пољским путем, пе-
цају са обале, чамац им није ни потребан. А 
где је чамац, ту су и бриге.  Брига о мотору, 
о резервоару, резервном гориву, веслима, 
опреми… „Мени су чак и патос из шикље 
украли једне ноћи на Сави, код Прогара…“, 
рече ми један скорашњи познаник из чека-
онице Дома здравља на Новом Београду. 
Оне пободене мотке су ко зна чије, и ко зна 
од када. Кампери на води и спортски рибо-
ловци живе у складу са својим потребама, 
они су задовољни и са оним нашта сам ма-
лочас наишао. За класу чамаца и габарите 
у које спада и мој – већ је потребна извесна 
цивилизацијска инфраструктура, како се то 
каже. Било какав понтон, пристан, па ма-
кар и комад раскрчене обале, пожељно на 
заклоњеном месту. Разуверавам самог себе 
да се не треба секирати, да се нисам ни мало 
обрукао у маневрисању великим чамцем, 
на тој обали неподесној за прилаз, на брзој 
води која ме је стално заносила. Зато је и 
онај са обале викао „Дај гас!“ Глас разума 
ме је ипак стално исправљао и говорио: „Не 
иди тамо где ти није место. Ти ниси истра-
живачки чамац, а ниси ни тако хитар, па да 
можеш где хоћеш, и да скочиш са прамца 
на блатњаву обалу или ону мокру гуму…“

Леп дан за туристичку пловидбу кроз овај 
рукавац, али радни је дан, нема чамаца, 
или можда још нису пристигли, говорим 
већ помало уморно сам себи. И онда одјед-
ном, указује се почетак рукавца у свој својој 
ширини, десно су Средње воде, а у даљини, 

на 2 до 3 километра праве линије – назире 
се познато дивље купалиште Бела    Стена. 

То је то – почетак рукавца Турски Дунавац, 
некадашња граница између два царства 
– Аустријског Хабзбуршког и Турског, 
Османлијског. Присећам се једне ратне 
приче покојног Бате, власника великог по-
родичног туристичког брода, типа тролер: 
брод је био стално привезан у клупској ма-
рини 'Стара централа' на Дорћолу, ту му је 
била база, али су он и неколицина других 
чланова клуба сваке вечери, са својим по-
родицама, током три месеца бомбардовања 
ратне 1999. године испловљавали из бом-
бардованог Београда (за нападачке ратне 
штабове ратне легитимне мете: панчевачки 
мост, теретна лука и складишта, железнич-
ка станица, сплет железничких колосека 
уз Дунавску улицу, не рачунајући остале 
'објекте', велике и мале зграде…), и уз малу 
потрошњу тада дефицитарног горива си-
дрили се и сакривали баш овде, на почетку 
рукавца… мада су знали да опасност вреба 
одасвуд. На само 4-5 километара ваздуш-
не линије, одмах иза леђа, преко острва, 
лежи велики комплекс панчевачке рафи-
нерије и азотаре, са њиховим цистернама 
и уређајима за претовар. Цистерне су кру-
пан и видљив објекат, биле су интензивно 
бомбардоване, сви су, и одасвуд, могли да 
виде високе облаке црног дима, који су ваз-
душна струјања разносила далеко, далеко 
по Подунављу. Бата и други власници ча-
маца сваке вечери сидрили су се у Турском  
Дунавцу и имали могућности да уживо 
посматрају летеће 'томахавке', који су дуж 
Дунава, и преко Дунава, летели према Бгду 
и Панчеву, и гледају ноћно бомбардовање 
градова. Високи политички и војни достој-
ници европско-америчке алијансе јасно су 
сажели начин вођења 'кампање' кроз стра-
тегију: „Ноћно бомбардовање – психичко 
изнуривање непокорног становништва!“

 Пловити се мора, треба ускоро да на 
Тамишу завршим дневну етапу, и сада  пла-
нирам да у широком луку заобиђем сек-
тор купалишта. Чиним грешку тиме што 
смањујем брзину да из радозналости ос-
мотрим чамце купача, кад одједном – ко-
рито чамца се уздиже, без неке нарочите 
буке, и истог трена пљусну у воду! Да ли је 
то кобилица очешала или можда и налегла 



62 Путописи

Радомир Јечинац: ПЛОВИДБА У ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО

на речни песак? Могуће, у том одузимању 
гаса понела ме је матица изнад шпица Беле 
Стене. Чест случај у речним пловидбама, 
као последица промене водостаја и непри-
лагођене вожње заповедника.

Усмеравам се удесно Великим водама, 
истим путем као и пре 10 дана, на почетку 
пловидбе, у 1. етапи. Изнад кула светиља 
пресецам пловни пут, и са првим знацима 
умора, пошто на чамцу немам помоћника, 
припремам благовремено опрему за вези-
вање чамца: прамчани и бочни конопци, 
ови су једним крајем везани за крмене бит-
ве, предњи слободни крајеви су на прамцу, 
спремни да буду употребљени. Износим на 

прамац и три кочића и тежи чекић, погле-
дом проверавам положај мердевина…

У Тамиш увек радо свраћам, кадгод сам на 
том делу Дунава. Мало пре његовог ушћа је 
стара преводница, габарита 85 м х 12 м х 3 
м, и према табели из наутичког приручника 
капетана Ике Петровића, то су стандардне 
димензије на готово свим преводницама ХС 
Д-Т-Д, с тим што су капије овде увек отво-
рене, сигнална светла погашена, објекат је 
без преводничара, и улаз/излаз је слободан 
свакоме. Установа која се о њој стара оста-
вила је да функционише као сигурносна 
устава и изједначила коте нивоа две реке. 
Овде има и једно 'међутим': осе пружања 
коморе и речног тока нису у истој линији, 
комора је уз леву обалу, и улазећи чамац са 
Дунава нема баш добар преглед, не види 
да ли се с друге стране преводнице налази 
какав други пловни објекат, који се спрема 
да уђе у комору… Укрштање ова два пловна 
објекта би се одиграло у комори, али да ли је 
12 метара ширине довољно за безбедно ми-
моилажење? Низводни пловни објекат има 
предност на путу, што значи да би узводни 
требало да му се уклони, да се окрене и из-
ађе из коморе? Много је нејасних питања, 
али сам разрешење оставио за неку каснију 
прилику, за разговор са познаваоцима овог 
случаја.   

Много времена касније, у време писања 
овог текста, поново сам се вратио овом пи-
тању, и неколици познаника, али и ЈВП 
„Воде Војводине“ (пошто је Тамиш сврстан 
у каналски систем пловидбе, и самим тим и 
преводница ушла под њихову надлежност), 
послао овакву замолницу:

„Молим за мишљење и тумачење:
Панчевачка преводница (85 х 12 х 3 м): 
капије су увек отворене, сигнална свет-
ла погашена, објект без преводничара. 
Али осе пружања коморе и речног тока 
нису у истој линији, па улазећи чамац 
са Дунава нема баш добар преглед, не 
види да ли се са друге стране превод-
нице налази какав други пловни објект, 
који се спрема да уђе у комору. 
Питање: која правила регулишу про-
лаз кроз комору преводнице, шта ће 
се десити ако се оба пловна објекта 
случајно и у исто време појаве на оба 
улаза дугачке коморе? Мимоилажење? 

Отворена тамишка преводница у Панчеву (2): 
поглед низводно, ка Дунаву. 

Фото: Disident, SkyscraperCity ▼

Отворена тамишка преводница у Панчеву (1), 
поглед са дунавске стране.

Фото: Р. Ј.▲
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Да ли је 12 м довољно  за мимоила-
жење? Предност низводног? Предност 
специјалног брода (спасилачког, ватро-
гасног, војног…) над свима другима?
Хвала за ваше стручно тумачење, 
итд…“

                  
Коректан, поуздан и војнички сигуран и 

у оно што каже, први се, већ после неколко 
сати, јавио Бошко Антић, ‘морнар са најви-
шим чином’:

„Раде, ако је тако, и комора је стално 
отворена – онда то и није преводница. 
Решење је да се врати у службу. Ратни 
бродови немају предност, него плове у 
складу са прописима за све бродове… 
Укратко речено /поштује се/ пред-
ност низводног над узводним бродом, 
пловног састава над појединачним, 
самосталним бродом, правило десне 
стране… Поздрав, Б. Антић“ (29. март 
2019).

Одмах потом, јавио се и проф. Зоран 
Радмиловић, са Саобраћајног факултета, 
Водни одсек,  иако му није лако да пише, у 
реконвалесцентном је стању:

„Раде, питање је на месту. Потребно 
је да се деси наутичка незгода, па да 
се о томе проговори. Ово може да се 
пореди са данас актуелним несрећама 
на железничким пружним прелазима.
Не могу да се сетим од када је ова 
преводница ван функције. Када сам 
био студент ишли су студенти  
Грађевинског и Саобраћајног факулте-
та у једнодневни обилазак ове превод-
нице, као најближе Бгду. Када су капије 
потпуно отворене, вероватно да се 
променио и режим водотока, и да се и 
даље мења.
Што се тиче теоријске стране о 
правилима превођења, ово место мо-
же да се прогласи као место опасног 
сусретања (мимоилажења) или про-
пуштања. Опасно сусретање подразу-
мева сусретање при коме је потреб-
но заустављање оба брода (нпр. мале 
ширине пловног пута или велике за-
кривљености, одн. мали полупречник 
кривине пловног пута, или је пак лоше 
обележено пловидбеним знацима).

Пропуштање је разилажење, при коме 
је неопходно заустављање једног пло-
вила, најчешће узводног.
Комора преводнице у Панчеву, шири-
не 12 м, како наводите, јасно је пројек-
тована за једносмерни саобраћај. То 
значи да нема мимоилажења у самој 
комори. Како је сада у пракси – не знам. 
Поз. Зоран Р.“ (29. март 2019). 

Чамац је већ стигао пред градску плажу и 
клуб 'Марко Кулић', и ја као и прошли пут, 
у 1. етапи, проверавам у себи стари план 
пристајања: најважније је наћи неког од 
пролазника – којих увек има на тамишком 
кеју –  да прихвати прамчани конопац, али у 
пракси се не доживљавају све жељене ства-
ри. На травнатом делу обале лежи човек на 
пешкиру, и ја му из далека довикујем да ако 
може – придржи конопац. 

„А што би'. . ?“, био је неочекивани одговор. 
Ја немам времена за разговор јер речни ток 
већ заноси корито, хитно се враћам до ко-
манди и одмичем чамац, правим заокрет 
и враћам се на претходни положај, одакле 
ми је било погодно да пристанем. Срећом, 
наилазе младић и девојка у шетњи, гурајући 
бицикле. Ја му руком из кормиларнице по-
казујем на прамац, он климне главом, по-
ложи хитро бициклу на шљунак и без речи 
прилази до воде и прихвата прамчани ко-
нопац. Сада је већ све било рутински посао, 
постављам мердевине, искачем не обалу, 
дохватам конопац левог бока, и заједнич-
ким снагама равнамо корито управно на 
обалу. Пролазник-бициклиста узе чак из 
мојих руку чекић да у шљунковиту обалу 
сам закуца кочиће, мада је то – због личне 
одговорности –  обично посао заповедника.
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Панчево на Тамишу: друго свраћање.    
Фото: Р. Ј. ▼
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Дуги летњи дан поподне, нисам био ни 
гладан, ни жедан, али осећао сам поспаност, 
и реших да се прво мало одморим, а да ве-
черу и лаптоп оставим за довече.

Телефонски позив, Ђорђе је на свом броду 
'Истар', управо је истоварио једну групу тури-
ста, и наизглед незаинтересовано, пита како 
се одвија пловидба. Одговарам да је све у ре-
ду, сутра је последња, завршна етапа, нашта 
он даје вероватно већ припремљен предлог 
– да ка мом матичном клубу на Чукарици 
не идем директно испод Калемегдана, већ 
да мало свратим и до његовог понтона у 
земунском клубу, да се видимо… Предлог 
ми је изгледао прихватљив, с обзиром да је 
у питању кратка етапа. Договорено.

У вечерњим сатима буди ме свежина са ре-
ке, време је за нашу заслужену касну вечеру, 
већ смо близу и дому своме, обузима ме 
задовољство због лепог одвијања догађаја, 
и ја почех да одвајам све шта ћу понети на 
клупску терасу, ту познату терасу са лепим 
погледом на реку.

Време за интернет. Пошто сам још прили-
ком првог свраћања у Панчево сазнао да на 
клупској тераси нема слободне утичнице 
за струју, решење морам да тражим другде. 
Локал са прикључком за струју тражим у 
суседном, низводнијем риболовачком клубу, 
али ту је сад све другачије, зграда рекон-
струисана, велика кафана са галеријама и 
много степеника. Унутра полумрачно.  „Ако 
је за вечеру, морате да пожурите, радимо 
само до 10, сада је 9, па куварица раније иде 
кући, није викенд, нема много гостију…“  

Мада сам очекивао да ће то, на завршетку 
пута, бити мало свечанија вечера, поручих 
оно што се најбрже спрема, али опет проблем 
са коришћењем лаптопа. Мој прикључни мо-
дем, који би требало да ми омогући сигнал, 
и који сам добио у пословници МТ:С-а, није 
реаговао. Срећом, у близини су седели неки 
младићи, који су схватили проблем, укуца-
ли ми вај-фај шифру кафане-домаћина, те 
сам био прикопчан преко туђе линије. 

Овде сазнајем да је месно електронско гла-
сило ePancevo.rs објавило информацију о 
догађају у Ковину, и илустровало је лепом 
фотографијом понтона, са привезаним чам-
цем пристиглог госта. Тек на овој слици се 
видело како су домаћини у Ковину припре-
мили слободан део понтона за госте-учес-

нике. Нисам се могао уздржати, ископирам 
слику и сада је – са потписом –  умећем на-
пред, тамо где се говори о боравку у Ковину.

„Ковински Дунавац у новом руху  /  
Акцијом изношења траве и смећа које 

је извађено из ковинског Дунавца, ЈКП 
„Ковински комуналац“ је завршио сређи-
вање комплетне обале Дунавца. Са акцијом 
чишћења, извлачења траве и осталих от-
падака који су се нашли на дну започело 
је Водопривредно предузеће „Подунавље“  
још неколико дана раније, акција је на-
стављена 25. јуна, и успут је фирма ЈКУП 
„Белоцркванска језера“ покосила траву из-
међу понтона. 

После завршног чишћења, Дунавац је 
спремно дочекао Европски дан Дунава, који 
обележавају сви градови кроз које протиче 
река Дунав“. /ePancevo.rs, 3.VII 2018/.

Остало је још мало времена до затварања, 
особље већ диже столице на столове, но ја 
на Гуглу претражујем и о половној бусоли, 
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инструменту који човека води на прави пут. 
Укуцавам податке A.-B. Broderna Kjellstrom / 
Stockholm – Sweden. 400 ’Silva’, pat. No 90828, 
91435, 95397. Појављује се мноштво резултата, 
стара шведска фирма, ту је и слика мог моде-
ла. Чврсто кућиште, робусне израде, наизглед 
војничке намене. Нажалост, скандинавски је-
зици су за нас тешко или никако разумљиви.

*         *         *         *

Овог 3. јула у Београду су се, у исто вре-
ме, одвијали још неки догађаји везани за 
ову пловидбу, а да нисам знао за то: Зоран 
преузима на себе организовање мог дочека 
у водама Бгда и Земуна, и у шаљивом тону 
шаље мејл на неколико адреса – Исаковићу, 
Мандићу, Нину, Ђорђу, Лази Станојевићу 
из 'Моје лађе': „Позивам вас да увеличате 
долазак 'првог српског наутичара', гдина 
Радомира Јечинца, сутра на привезу Н. К. 
'Земун', између 17 ч и 18 ч, код брода 'Истар'. 
Надам се да ћете својим присуством дати 
допринос српској наутици и честитати на 
подвигу гну Радету Јечинцу на вишедневној 
борби са Дунавом“. 

 
Среда,  4.  јули  2018.
10.  ДАН  ПЛОВИДБЕ
  4.  ЗАВРШНА  ЕТАПА.

Панчево  –  Земун  –  Београд.

На овој пловидби у Панчево сам два пу-
та свраћао, на Тамишу два пута спавао и 
провео четири непуна дана. Наш познаник 
из градске управе није долазио на виђење, 
на лепој клупској тераси сам пиво пио сам. 
Завршна је етапа, већ колико довече у Бгду 
ћу се видети са ћерком, али с друге стране, 
жао ми је што овако брзо напуштам Панчево, 
што сам у  њему тако кратко, јер и граду и 
Тамишу узводније треба посветити више 
времена да би се што више упознале њихо-
ве знаменитости. Град у коме су се родиле, 
живеле и радиле многе истакнуте личности 
српске културе и историје, а што се Тамиша 
тиче – осим 1-годишње летње регате мотор-
них чамаца до Опова, њиме, зачудо, тури-
стички чамци ретко плове. 

Припремам чамац за испловљавање, а 
града и његове равничарске банатске ре-

ке сећаћу се по лепим доживљајима са два 
учешћа на споменутим регатама до Опова.

Сада из времена реалних догађаја прела-
зим на време писања овог текста. Писање 
увек споро иде, а дневни догађаји нас су-
стижу својим током… Неколико месеци кас-
није, 15. априла 2019. 'Политика' објављује 
чланак о будућем развоју туризма на 
Тамишу, са полетним и поетским насловом, 
али бадава, читам једном, читам двапут, 
све је познато од раније, личи ми на дечју 
песмицу „Та… та… ту…“  У питању је нови 
пројекат 'Еко(номски? Еко-лошки?) Тамиш 
– нови туристички производ', на коме раде 
Привредна комора Србије, Регионална ко-
мора јужнобанатског округа, Покрет горана 
и Центар волонтера, са румунским партне-
рима. Наведене установе „за промоцију и 
развој туризма, уједињени приводе крају 
пројекте развоја туристичких и економских 
потенцијала заједничке реке“, пише надаље 
безличним и административним стилом. 
Чудимо се новом језику: како река може да 
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Тамишке плутаче у води: 
кафанско проширење у речном току. Фото: Р. Ј.. ▼
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постане 'туристички производ'? Производ 
је до сада у српском језику био – предмет. 

Преписујемо те правце развоја, по редосле-
ду важности, како су и назначене: „осма-
трачнице за птице, мостићи, обележавање 
бициклистичке стазе, уређење простора за 
спортски риболов, клупе, столови, канте за от-
патке, инфо-табле, путокази… Туристима ће 
на располагању бити и још један катамаран, 
кануи и бицикли за изнајмљивање“. Спомињу 
се још и неки нови туристички изрази, које 
нисмо баш добро разумели, као 'тренинг-цен-
три', 'полазници' (али нема 'долазника'), 'ми-

кропредузећа', 'аниматори', 'промотивне туре', 
'мапирани каталози'… све у циљу, како аутор-
ка чланка надахнуто и прецизно рече  –  „да 
Тамиш постане узбудљива дестинација, оаза 
еколошког туризма и локомотива (!) одржи-
вог развоја локалних заједница“. 

Осим још једног шетног катамарана и ка-
нуа за изнајмљивање (који иначе захтева 
вештог веслача), ничега за Тамиш са водене 
стране, све је предвиђено за Тамиш са обал-
ске, копнене и пешачке стране. Никаквих 
понтона, пристана, сидришта, привезишта, 
никаквих техничких и услужних екипа за 
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пружање прихватних услуга. Оваквим но-
вим пројектом Тамишу се опет не види раз-
вој туристичке пловидбе.

Полазак: 11 ч,
ХРС: 421.

На Тамишу мирно, без ветра, барометар 
у порасту. Напуштам акваторијум јавног 
градског купалишта на коме се због нечисте 
текуће воде нико не купа, а кочићи се тешко 
укуцавају због крупног шљунка. У лаганој 
излазној пловидби, као и приликом доласка, 
види се како је речни ток сужен понтонским 
кафанама и анкерисаним кантама; оне баш 
видљиво сужавају речну ширину. Са леве 
стране индустријска и лађарска зона, на 
неким запуштеним хангарима и халама 
читамо ознаку 'ЈРБ', обала у корову, уз обалу, 
па и на пловом путу – гробље бродова, све је 
зарђало и ван употребе, овде склоњено да 
другде не смета.

О тесном Тамишу читали смо и много по-
сле завршетка пловидбе у дневном листу 
'Политика', јануара 2020. године.

 Пролазим кроз канал отворене преводни-
це, 4-ти пут током ове пловидбе. На ушћу 
Тамиша ковитлање воде, наилазим на брзи 
ток Дунава, дуго ми је требало да се  одвојим 
од горњег светионика. Можда нисам знао 
добар правац одвајања? Закључујем да је 
уз ову леву, панчевачку обалу речни ток 
брз, носи грање и прљавштину, те мислим 
да ће ми бити погодније тамо где нисам, 
на супротној страни, уз обалу Беле стене. 
Усмеравам се на ту страну, и у даљини се 
назире ниска силуета шлепа или самохот-
ке. Далеко је, отићи ће док ја спороходно 
стигнем, говорим самоуверено сам себи, и 
ту чиним грешку што не осматрам са дво-
гледом, да бих добио више информација. И 
ту настаје мала дилема из навигације. 

У питању је био шлеп са теретом, али уси-
дрен уз острво. Са које стране га заобићи? 
Са десне стране пут ми је био дужи, са леве, 
уз острво – краћи али ризичнији, и ја баш 
туда кренем, кроз тај уски пролаз. И нарав-
но, вода брза, грања још више. 

Од викенд-насеља, у правој линији, на за-
паду се већ појављују познате слике, гребен 
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брда Бела стена, гребен Београда и сива згра-
да 'Београђанке' у измаглици. Завршни сати 
пловидбе, пријатно расположење, али ипак 
гледам пажљиво лево-десно, ово је место на 
коме је претходног дана кобилица чамца 
налегла на пешчано или муљевито дно. Зове 
Ђорђе телефоном да види јесам ли кренуо и 
где сам, ја говорим позицију и брзину кре-
тања, и потврђујем да свраћам у Земун.

Км 1161 + 500 вишњичке обале: пристан за 
чамце, али не од понтона, већ од набијене 
земље и густо поређаних аутомобилских 
гума, на високом платоу простор за сунчање 
са лежаљкама, на згради, високо, натпис 
'Тенде и перголе'. Нажалост, без иједног 
чамца, радни је дан. Мени непознат објекат.

Км 1162 Вишњица: локално сидриште и ма-
ли чамџијски центар, неуредног изгледа, сав 
простор у бетону, ниске зграде неодређене 
намене. Ово нису куће пољопривредника. 
Током летње сезоне одавде се, иначе, обавља 
превоз купача и кампера до оближњег низ-
водног купалишта 'Бела стена'. 

Пролазим лагано поред обале, волео бих 
да направим снимке неких ружних зграда и 
обале са истовареним ђубретом и грађевин-
ским шутом, иако сам неке већ снимао током 
1. етапе, у низводној пловидби. Очекујем 
велики рукавац Аде Хује, где одавно нисам 
био, и где планирам да уђем. 

Км 1163 исте, десне обале: мало 'Парадајз 
острво', које је раније била обична, бези-
мена ада. Улаз са доње стране у широки 
рукавац Аде Хује, звани још и 'Карлица' и 
'Карличица', у њему је вода без протока, па 
се не препоручује купање због устајалости, 
то сам знао од раније. Ништа ми не привлачи 
пажњу, нит' је село, нити град. Много траве и 
одбачених ствари које плутају, те успоравам 
брзину. Из даљине се виде понтони у низу,  са 
привезаним чамцима, има и понеки јарбол, 
сви они са улаза у рукавац лепо изгледају, 
али ја не познајем ни један понтон, ни јед-
но привезиште, а ни на једноме се не види 
било какав натпис или назив клуба, никоме 
се нисам ни најавио. Гледам има ли кога да 
ме прихвати или бар да покаже слободно 
место, али у ваздуху поподневна спарина, 
на понтонима ни живе душе. Идем још даље 
у дубину рукавца и уочавам један истурени 
део понтона, има и празнине на њему, али 
сада увиђам да се ту нешто радило на кон-

Тамиш – расходовани бродови угашене▲
српске речно-бродарске фирме (1): поглед из 

даљине. Сужење пловног пута. Фото: Р. Ј.

Тамиш – расходовани бродови угашене српске 
речно-бродарске фирме (2): поглед изблиза. 

Фото: Фејсбук / мили хомемастер 2019. ▼

Проћи или не проћи кроз уски пролаз? 
Фото: Р. Ј.▼
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струкцији, боце за заваривање, црева, сајле, 
метални комади. Пошто је тај део понтона 
имао слободне гуме-одбојнике, реших да 
приђем, и у лаганој вожњи изведем мане-
вар без тешкоћа, без лупања и звекета. Тек 
сада примећујем да горе, у хладу клупске 
зграде седи неколико прилика за столовима 
невидљиве кафане и гледају у мом правцу. 
„Хладно пиво!“ То је био подстрек више да им 
приђем. Појава непознатог чамца изазвала 
је вероватно радозналост. Кратко објасним 
да нећу дуго на њиховом понтону, нисам 
имао кога да питам, само да мало предах-
нем. „Може, не смета…“

Питам за суседним столом, а сви седимо 
збијено, у вези мог наставка пловидбе – по-
што идем узводно, да ли да скренем одмах 
малим пролазом између обале и острва, да 
не излазим на пловни пут? „Не би' вам са-
ветовао, боље немојте…“, одговори мој саго-
ворник, али не објасни због чега. Устајем, 
поздрављам моје саговорнике ненаметљиво, 
и на мосту ка понтону сустижу ме двојица. 
По изгледу и по ономе шта носе у рукама, 
један је сигурно власник чамца, други – си-
гурно какав мајстор за оправке на чамцима. 
Власник се зауставља код једног, хитро ски-
да цираду, и предамном се указује необично 
леп речни чамац, радионичке израде, веро-
ватно страног порекла, са пуно дрвенарије 
у ентеријеру, као да је допловио из енгле-
ских или холандских вода. Ја застадох, са 

Истурени гребен брда Бела стена:▲
топовски положаји одбране Београда  

1914. и 1915. године. Фото Р. Ј.

Тако близу Београда (1):▲
одбачени  грађевински шут, ископана земља, 

свакојако ђубре.  Фото: Р. Ј.

Тако близу Београда (3):  слепа фасада једне 
новоградње. Зграда без лођа, тераса, није 

природно окренута према јутарњем сунцу и 
воденој страни, а немилосрдно заклања поглед 

зградама  у 2. реду. 
Фото: Р. Ј.▼
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Тако близу Београда (2):▲
нешто мало заклања велико.   Фото: Р. Ј.
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извињењем и једном и другом, хтео бих да 
га осмотрим, бар са пристојне даљине, али 
обојица се журе, власник је нестао негде у 
унутрашњости, мајстор већ размотава неке 
каблове, вади алат и инструменте… 

Мајстор ми добацује из кокпита: 
„А ваш је онај зелени?“ Ја потврђујем.
„А где је рађен?“ Ја кажем. 
„И струју вам је сигурно радио Добрица?“, 

пита он провокативно. 
„Да, како знате?“

„Хе, па ми се сви знамо… Знам Добрицу, 
познат'  мајстор… Него, ако вам нешто за-
треба око чамца, слободно ме потражите… 
мајстор-Неша, електричар… Сви ме овде 
знају…“, представља се он, као да ми је пру-
жио визиткарту. 

Нанизани клубови у рукавцу Аде Хује, 
виђени данас са водене стране, изгледали 
су ми као мало откриће. Упоређујем рука-
вац са чукаричким. Оба су настала на ис-
ти начин – грађевинским преграђивањем, 
чини ми се да су оба међусобно једнака, и 
по густини привезаних пловила, и по про-
странству водене површине. Оба су велики 
наутички центри у Београду. Међу наути-
чарима, рукавац Аде Хује има велики број 
присталица. Он заиста има природних по-
годности (довољна дубина, заклоњеност од 
таласа и ветрова, близина уличне пумпе, 
више линија градског превоза), али гравита-
ционо прима отпадне воде и није наутички 
уређен. 

Из рукавца, по добијеном савету, излазим 
истим путем. Са спољне стране острва, у 
поподневној хладовини, неколико пецарош-
ких чамаца прамцем у зеленилу.

Стиже ми позив мобилним телефоном, 
непознати глас, човек каже да ме чекају у 
Земуну, да је он испловио у чамцу пасари 
са тим и тим, не разумем добро то име, и да 
иду мени у сусрет…  Ја објашњавам да сам 
се непланирано задржао у рукавцу на Ади 
Хуји, извињавам се, морао сам мало да се 
освежим, итд., и да ћемо се онда срести на 
пола пута…

Сектор између Аде Хује и Панчевачког 
моста мени је увек био непривлачан, увек 
сам га избегавао, а кад нисам могао – са 
нелагодом сам га пролазио. Десна стра-
на, уз Карабурму – индустријска зона, коју 
сам добро упознао пешице, док сам у време 
градње и опремања чамца често морао да 
тражим нека складишта и продавце лимова, 
угаоника, флахова и других прохромских 
производа (за неупућене, има производа 1. 
и 2. класе, а буде и отпада, са повољнијим 
ценама). Између њих шљункаре, камиони 
који тутње и подижу облаке прашине, скри-
вена циганска насеља, неуређена обала, а 
у речном току вечито сидриште шлепова, 
који се обрћу око својих сидрених ланаца 
како их ветрови заносе. 

Да ли сам овај лепи чамац видео на Ади Хуји? ▲
Фотографија која се случајно појавила на 

Фејсбуку. 
Фото: С. Папић

Карабурма, Вишњица и рукавац Аде Хује. 
Број 1: пролаз којим сам ушао и изашао, број 2: 

непрепоручени пролаз. 
: Х. .▼
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Од Београда до Ковина и натраг

Пресецам пловни пут, у намери да мост 
прођем уз банатску обалу, мада знам да ти-
ме губим у времену. Сам мост има 9 пролаза. 
Главни је између 2. и 3. стуба, према л. о.  

Мерим брзину:
Км 1164: 14:45,
Км 1165: 14:52, одн. 7 мин. између 2 ки-
лометарска стуба, што даје приближно 8 
км/ч.   узводно, са 2.480 о/м, а што и није 
тако лош резултат.

У узводној пловидби високи оџак Старе 
централе одавно већ доминира својим из-
гледом, још од Беле стене, и ја тај свој до-
живљај оџака махинално упоређујем са 
доживљајем аутомобилиста кад угледају 
авалски торањ у приближавању Београду.

Пролазак испод Панчевачког моста увек 
ми је изазивао повећану пажњу и напрег-
нутост, тада се прекидао сваки разговор 
ако је неко био самном. Гледам у стубове 
моста и ковитлање воде и смишљам најпо-
десније маневре. И онда се зачу бука, стра-
ховита бука одозго, настала од клопарања 
вагона које је баш у том тренутку преко мо-
ста превлачила теретна локомотива. О тој 
буци испод новосадских мостова и изнад 
воде, као специфичној акустичној појави 
која заглушује посаду малог чамца, писао 
је уверљиво Ласло Блашковић у свом рома-
ну-сведочанству.52 Био је у праву. 

Прошавши мост и теретну луку, погледом 
тражим улаз у залив марине Старе централе 
и јарбол брода 'Анима', али нема се време-

5   Ласло Блашковић: „Турнир грбаваца / Дневне заповести“, 
изд. 'Геопоетика', Бгд 2007, стр. 198.

на, превише сам далеко, испод шлепарских 
сидришта код Јојкићевог Дунавца. 

Испод Калемегдана, наспрам велике 
дорћолске кривине јавља се опет телефоном 
онај саговорник из чамца, каже да ми иде по-
лако у сусрет, али ме ни двогледом не види.

„Ја сам више уз банатску обалу, зелено 
корито!“

„Ево, сад вас видимо, ми смо код Ратног 
острва…“

Још који минут, усмеравајући се сада једни 
ка другима, и сусрет са тим чамцем добро-
дошлице, у коме су се налазила два представ-
ника наутичког портала 'Моја лађа'. Срдачан 
сусрет, гласно довикивање, сирене и трубе са 
обе стране. Какво пријатно изненађење. Сад 
је ред да се и ја јавим броду 'Истар', Ђорђе 
је на телефону, кажем му да видим брод у 

Панчевачки мост, ▲
поглед са низводне стране.  

Скица из бележака. 

Панчевачки мост и стално сидриште шлепова 
(низводно од моста). Туристички чамци се 

провлаче на свој ризик, по процени заповедника.
Фото: Х.▼
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правој линији, преко купача и чамаца на 
Лиду. „Хајде, чекамо вас…“, и то 'чекамо вас' 
схватам да подразумева множину. Јављам и 
ћерки Душанки да сам скоро у Београду, и да 
га гледам са воде. Хоће да дође да ме сачека 
негде, ја је родитељски брижно одвраћам 
због велике врућине, а још не знам ни када 
ћу се вратити у клуб.

За десетак-петнаест минута у земунском 
клубу пристајем уз 'Истар', Ђорђе дохвата 
прамчани конопац и настоји да ме привеже 
уз његов прамац, али то не иде лако, таласи од 
глисера набацују два чамца један на други, ја 
подмећем одбојнике, Ђорђе се труди да ухвати 
затишје између два таласа, и некако ме везује. 
У салону брода – изненађење: мало друштво, 
окупили се да ме поздраве на завршетку моје 
пловидбе. Осим заповедника Ђорђа, ту су још 
и Зоран Радмиловић, Нино Поповић, Лазар 
Станојевић и Милета Стаматовић из 'Моје 
лађе', неки су понели и донели поклоне, и 
броду-домаћину и мени, али најлепши по-
клон је ово изненађење са групним дочеком, 
по врелом дану. За почетак, отворисмо фла-
шу 'тамњанике' из панчевачке куповине, да 
пробамо 'то македонско', сложисмо се лако. 
Уз добро вино иду и једнообразне чаше, да не 
пијемо из картонских, и ја изнех и Мандин по-
клон из Ковина – гарнитуру стаклених чаша. 

И онда причање на прескок, па питања „Па 
Раде, како је било?“, „Јесте ли уморни?“, они 
причају дневне догађаје, итд. Ђорђе прима 
телефонске позиве и преноси поздраве свима 
од одсутних Мандића, Милана…

Дуги дан поподне, дан се примиче крају, 
ваљало ми је да наставим, и да још док је 
видно стигнем до мог клуба, моје матичне 
базе. У Чукарички рукавац упловљавам још 
увек за видела, привез је ту, и заслужени 
одмор и чамцу, и мотору, а и мени. 

Четвртак,  5.  јули  2018  Београд

Прекратак дан за сређивање чамца, одла-
гање ствари, одмор и спавање.

Мејл од Милана Исаковића:
„Поштовани Раде, честитам на 
срећном завршетку наутичке мисије. 
Надам се да вам је било лепо. Жао ми 
је што нисам био присутан вашем 
упловљавању, али сам преко Ђорђа по-
слао своје поздраве. Надам се да вам их 
је пренео. С поштовањем, Милан И.“

Одговарам на мејл, са завршном реченицом:
„… На горњој слици 1 чаша била је 
спремна и за вас, љубитеља белог…“.

Недеља,  8.  јули  2018

Са наутичког сајта 'Моја лађа', поводом 
нашег узајамног фотографисања, приликом 
сусрета код Великог ратног острва:

„Господине Раде, хвала лепо на фото-
графијама. Обично ја сликам и мене на 
сликама нема. Што људи кажу – кад ум-
рем нећу имати слику ни за споменик. 
Сада ћу их одмах поставити на фору-
му. Драго ми је да подржавате наш фо-
рум. Велико је задовољство упознати 
неког ко тако воли водену природу, и 
који јој је тако посвећен… Желим вам 
добро здравље, и да још дуго пловите. 
Лазар Ђ. Станојевић, Удружење нау-
тичара 'Моја лађа', Земун“. ■

На интернет страници 'Моја лађа' још једна 
информација о пловидби: ▼

„Раде стиже…“ Фото: 'Моја лађа'. ▲

Пловидба Београд – Ковин, завршна етапа:  
кратки предах у Земуну, на броду 'Истар', 

и виђење са пријатељима… Фото: 'Моја лађа'.▼
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Нешто мало о чамцу. Породични чамац 
грађен је пре 10-ак година, или тек нешто 

мало раније, по угледу на модел холандског 
породичног чамаца ’Doerak’ ('Дурак'), ду-
жине 7 м, „за унутрашње, каналске и речне 
воде“, како је писало у проспекту. Према 
нарученом пројекту од  бродограђевинског 
инжењера из тада још увек постојећег бро-

доградилишта 'Бродотехника', у материјалу 
бродски челик, са погоном на постојећи и 
већ купљени бродски дизел мотор, јачине 
20/18 кс.

Стицајем неких повољних околности 
(умањење основне цене због могућности 
замене, по принципу старо за ново), набавка 
новог дизел мотора марке 'ломбардини' већ 
је била уговорена на једном сајму наутике 
у Београду, мотор са својом копчом убрзо је 
стигао, и немајући гаражу или какво дру-
го подесно место за складиштење мотора, 
сместио сам га – у предсобље стана! Ту је 
потом више пута долазио ангажовани ин-
жењер да премери димензије у стварности, 
мада је имао технички цртеж из пратеће  
документације. Радило се о инжењерским 
прорачунима фундамента (лежаја мотора), 
осовинског вода, одривног система, ојачања, 
укрућења и многих других елемената, о 
којима неупућени могу само теоретски да 
дискутују.

Основна концепција холандског породич-
ног чамца била ми је веома привлачна, ма-
да је њихов рекламни трговачки проспект 
приказивао само једну малу црнобелу фото-
графију спољног изгледа чамца и две штуре 
скице – тлоцрт и уздужни, бочни пресек, 
чувајући остале професионалне податке. Са 
дужином од 7 м он је био широк 2,75 м, што је 
за наше представе о габаритима речног чам-
ца ово била знатна ширина. Али, колико сам 
више проучавао та два видљива пресека, 
схватио сам оправданост овог конструкцио-
ног решења. Сви будући власници пловила 
имају у глави представу о својим жељама. И 
сам сам урадио много пробних цртежа на 
милиметарској хартији, смештајући форму 
увек у оквир ових холандских 7 х 2,75 ме-
тара, што је био и мој избор. Чамац је имао 
пространу палубну површину. Прамац у 
облику тзв. 'пачјег кљуна' давао је слободан 
простор за више особа и одлагање ствари 
(две бицикле), крмена палуба протезала се 
од зрцала до суседног ребра, а бочне стазе 
могле су да се прошире и на комотних 30 
см. На цртежу тлоцрта, све што се налазило 
између те две комотне бочне стазе пред-

7. О чамцу БГД 506-Б 

Од идеје до оствареног…
Једна од идејних скица  коју је клијент 

поднео пројектанту.▼
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стављало је слободну ширину за кабинску 
и кормиларску надградњу. 

У проспекту холандског бродогради-
теља нисам баш јасно видео изглед палуб-
них битви. Небитан детаљ, рећи ће неко. 
Напротив, веома значајан део палубне 
опреме. У новооткривеном жару, пре него 
што је ангажованом инжењеру пројектанту 
требало да изложим своје жеље и захтеве за 
градњу, претраживао сам и прелиставао са 
задовољством и сву расположиву наутичку 
литературу, проспекте и каталоге. За  интер-
нет тада још увек нисам знао. Међународни 
каталог бродске опреме холандске фирме 
'Ветус' – са својим сликама, цртежима и 
пратећим објашњењима –  био је у Србији 
веома познат и драгоцен извор информа-
ција, и за мајсторе професионалце, и за нас 
купце. Кружио је међу љубитељима чамаца 
у фотокопираној форми, и то не увек цело-
вит, а могао се набавити писањем директно 
фирми, и то на жељеном језику, немачком, 
енглеском, француском…  У том каталогу, у 
одељку палубне опреме,  нашао сам веома 
лепе фотографије тих битви, изабрао поуз-
дан модел према величини, будућој тежини 

чамца и будућим конопцима којима ће оне 
да служе, и према пратећим подацима на-
правио технички цртеж битве – фи стубића 
толико и толико, потребан нагиб у степени-
ма, заштитна капица стубића, лежећа под-
лошка од дебелог материјала, која се вари 
за саму палубу… Мој инжењер пројектант 
већ је имао каталог 'Ветуса', што сам касније 
констатовао, насмешено је прихватио моје 
аматерске скице, и тек делимично им додао 
неке ознаке, које ја лаички нисам схватио.

Зачудо, колико је могло да се види у ката-
логу холандског бродоградилишта за поро-
дичне чамце, њихови модели нису имали 
додатну крмену платформу, која корисни-
цима чамца омогућује лакше улажење и 
излажење из воде, и одмор на сунцу после 
купања, или су можда цртежи пресека били 
превише поједностављени? Да ли и клима у 
земљи холандског порекла и градитеља дик-
тира концепцију производа? Чамци у нашим 
условима не могу без платформе, рекао сам 
сам себи императивно, рекао то и инжењеру 
пројектанту, али ми он одговори да би то он-

Чамац БГД 506 Б на 17 км Саве ▲
Фото: Владимир Ненезић  
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да било пројектовање још посебне, додатне 
опреме (јарбол, ограда, рукодржачи, битве, 
платформа, степениште за воду итд.), и да 
све те ставке не могу бити обухваћене њего-
вим основним пројектом за градњу корита и 
надграђа. Доказало се још једном од коликог 
је значаја да пословни договори и писмени 
уговори буду прављени што прецизније.

Било како било, наш чамац испоручен је из 
радионице у Скореновцу (смедеревска фир-
ма) 2006. године, али не у свом 'основном 
стању'. Са плаћеним пословима радионици 
и инжењеру-пројектанту, нови власник је 
купио и нека нова искуства из домена ма-
ле радионичке бродоградње. Сарадња са 
пројектантом била је завршена, његова фир-
ма на Сави, понос београдске и српске бро-
доградње, убрзо је пала под стечај, мајстори 
вариоци, фарбари, електричари, столари и 
други познаваоци специјализованих струка 
и заната растурили су се незнано куд.

Чамац је био дошлепан на пространи плато 
марине 'Дорћол', и предстојао му је дуг пери-
од доградње и преображаја у пловило које 
ће бити оспособљено да плови.  Та нејасна 
будућност са допунским радовима била ми 
је срећно развејана саветима и ненаметљи-
вим усмерењима Нина Поповића, који је већ 
пролазио кроз слична искуства. Тако је једна 
по једна група мајстора – по технолошком 
редоследу – радила своје допунске, специја-
листичке бродске послове (затварање корита 

уградњом прозора и стакала, кројење, шивење 
и постављање прекривне цираде, бојење из-
нутра и споља, уградња мотора, погонског и 
кормиларског система, постављање батерија 
и развлачење струјних инсталација, 12 в и 
220 в, монтажа и заваривање унутрашњих 
лајсни и носећих конструкција и структура 
у кокпиту за патос и клупе, најнеопходнија 
дрвенарија и столарија – одвајање простора за 
вц и умиваоник, постављање и уградња двоје 
врата, клупа… Показало се да су мајсторски 
послови на уређењу ентеријера чамца били 
итекако међусобно повезани и произилазили 
једни из других. 

Било је много ставки из оквира тих додат-
них послова и додатне опреме, требало је 
водити добру координацију и евиденцију 
свих дешавања, ангажованих мајстора, рад-
них дана, новчаних исплата. Много трчања, 
скупљања адреса, контаката, телефонирања, 
у време када се још увек нисам бавио интер-
нетом. Чамац дању, чамац ноћу, науштрб 
породице и приватног живота. Један по-
знаник, који је градио брод нешто пре ових 
догађаја, прилагодио је за своје потребе 
изистински графикон дешавања, за време 
прошло, садашње и будуће…

Неки послови могли су да се раде само 
док је чамац био на сувом, уздигнут на 6 
бурета у марини 'Дорћол',  док му је корито 
било слободног приступа. Рад на крменој 
платформи, коју смо напред спомињали, 
остао ми је у лепој успомени. Потражио 
сам помоћ у каталозима наутичке опреме, 
и показало се да каталог италијанске фирме 
'Мото-марине' садржи велики избор крме-
них платформи и степеништа за силажење 
у воду, са уграђеним дрвеним деловима, све 
фотографије у боји, примамљивог изгледа. 
Наравно, Италија је земља сунца, чистих 
мора, лакиране дрвенарије и прижељкива-
них летовања, и ко је на чамцу он се и купа 
и користи платформу.

Куповина нове платформе и њено мон-
тирање значило је и високи расход и неиз-
вестан исход. Решио сам да копирам или 
прилагодим неки модел из каталога. И кад 
сам сео за милиметарску хартију и почео да 
проучавам лист пројекта о крменом делу, 
сусрео сам се са једном техничком тешкоћом 
која је мене лаика подмукло чекала – кр-
мена даска, или прецизније речено хрват-

Бродска плочица са мог ранијег  полиестерског 
чамца, тип пасаре. 

Произвођач 'Кварнер-Пластика' 
Лабин – Раша, у Истри.  

Фирма је производила 4 модела,  
сви са кабинама, предвиђени за ванбродске или 

дизел моторе.
Фото: Р. Ј. ▼
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ским термином – зрцало чамца није било 
равно,  већ у прелому. Због своје тежине, а 
и будуће носеће тежине, обарајућа плат-
форма са луком кретања од приближно 90 
степени морала је да има три тачке ослонца, 
једну средњу краћу и две крајње – дуже. 
Геометрија је то тражила.

Али, два ангажована мајстора моториста 
из такође расформираног београдског бро-
доградилишта 'Тито' заваривањем комада 
цеви, према поднетој скици, формирали су 
на лицу места, на сувом доку, металну кон-
струкцију, одн. рам будуће платформе, не-
обичне неправилне форме, на опште задо-
вољство све тројице. Остало је да је ја касније 
допуним дашчаним патосом, по свом укусу, 
и монтирам изнад водене линије, на своја 
3 ослонца. Тако је и било, као и са будућим 
степеницама за силажење и излажење из 
воде. 

Ограда око палубе веома је важна став-
ка за безбедност људи на пловилу. Мислио 
сам да ће бити довољни само прамчани ру-
кохвати, а у наставку ходања по палуби да 
користим држаче на крововима кабине и 
кормиларнице. „Не, за чамац ваше вели-
чине ипак треба нека ограда. Спроведите 
ограду од сајли и уназад, ка крми…“, рече 
ми једног дана у разговору Нино. Тако сам 

и урадио, са неколико заварених стубића и 
2 реда изоловане сајле, дебеле 5 мм, и кас-
није се, током коришћења чамца, уверио у 
неопходност те ограде.

Смедеревска радионица испоручила ми је 
чамац без пратеће бродске плочице, са по-
дацима о  произвођачу и производу (сериј-
ски број, модел, тип, технички  подаци, год. 
производње), она се поставља на истакнутом 
месту, она је идентификација, лична карта 
и понос сваког брода. Али, мој градитељ тек 
је почео да разрађује посао у тој грани.  

Не иде чамац без сидра. У нашем случају, 
опремљен је са два. Главно, модел 'данфорт', 
купљено је лично у Пољској '80-их година 
приликом професионалног боравка на не-
ком Сајму књига У Варшави. Пољска – земља 
многих спортова и истакнутих спортиста, 
имала је итекако снабдевене продавнице 
спортске и камперске опреме. Купљено си-
дро од око 8 кг имало је чак и привезану 
картицу артикла, са називом 'котвица', зло-
ти толико и толико. Донео сам га авионом, 
држећи га као једини лични и драгоцени 
кабински пртљаг, стиснут између колена 
због његове неподесне форме. На чамцу је 
допуњено сидреним конопцем дебелим 16 
мм, дужине око 27 м, допремљено посред-
ством Крсте из Грчке. Друго сидро је резерв-
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но, без конопца, 10 кг, класични 'кишобран' 
модел.

Остала опрема: конопци, који су се у прак-
си показали као неопходни (прамчани ве-
зивни 16 мм, бочни крмени леви и десни, 
довољне дужине, за обалско везивање, не-
колико приручних конопаца за разна вези-
вања, разних дебљина и дужина, 4 метална 
кочића и тежи чекић за њих, пар весала, бар 
за најнужније померање чамца у случају 
отказа мотора, цеваста чакља на извлачење, 
бамбус-мотка дебљине 5-6 см, дугачка 2 м 
(код продавца није било дужих), за разна 
испомагања у природи и приобаљу, алуми-
нијумске мердевине (мађарска израда), за 
удобнији контакт са обалом или понтоном 
са прамчане стране, којима ћу можда једног 
дана додати патос од шпер плоче и претво-
рити у мостић. Канистер за гориво од 20 л и 
2 упола мања, од по 10 л, са помоћним пре-
возним средством – бициклом на палуби, 
чамцу увек омогућују снабдевање горивом 
из приобалних места и аутономију пловид-
бе. Продужни каблови за 220 в, на моталици 
25 м, затим један смотан  20-ак м, али и један 
собни за уређаје, са 3 утична места.

Овде можда треба додати и непромочиве 
јакне (2 х), које спадају не само у користан 
већ неопходан део личне гардеробе. За ноћ-
не услове обавезне су батеријске лампе (2 х, 
са лед светлима и адаптерима за пуњење). 
Комплет 1. помоћи, увек на свом месту. 

Алат и резервни делови су саставни делови 
опреме сваког пловила, и сваки заповедник 
ће своје пловило опремити према својим 
потребама и процени планиране пловидбе. 

Наутичке карте: „Атлас Дунава од Бездана 
до Тимока“61, у нашој изради, и са нашим 
пратећим белешкама.

Пошто је овај атлас одавно распродат, пре-
поручујемо наутичарима колекцију карата 
1-8 са бициклистичким рутама дуж Дунава. 
Веома прецизно урађена карта Дунава са 
км ознакама72.

6 Милош Ђонић – Радомир Јечинац: „Дунав од Бездана до 
Тимока / Наутичко-туристички водич“, са 35     секција 
дунавског тока у размери 1:50.000 и описом пловног пута, 
изд. 'Проналазаштво', Бгд 1991, са     посебним одељком 
Километарски даљинар Дунава кроз Србију.

7 „Дунав / Донау / Денјуб, од Будимпеште до Црног Мора, 
Бициклистичка рута са подацима  потврђеним на терену“, 
1 – 8, размера :100.000. Србија је представљена на картима 
2 – 4.     изд. Картографија Хубер, www.kartografija.co.rs.

Од помоћних инструмената – руски дво-
глед 7 х 50, ехо-сондер са очитавањем дубине 
(’Eagle’ Cuda 242, црно-бели екран, данас у 
оквиру америчке фирме Лоранс), у време 
пловидбе још није био монтиран, брзино-
мер табеларни, принцип очитавања као у 
ранијим вековима, стандардни барометар 
немачки, не служи ми као украс у кабини 
већ је поуздан и показује промене у притиску 
ваздуха (пораст или пад притиска, па самим 
тим и црна казаљка показује те промене и 
најављује промену времена). Значи – време у 
најави. Актуелнија временска прогноза може 
се очитавати на апликацијама 'паметних' 
телефона, но ја у време пловидбе још увек 
нисам располагао таквим телефоном.

Чамац има 2 лежаја: кабински (предвиђен 
да се претвори и у широки француски), и 
помоћни у кокпиту, нормалне ширине, који 
власник користи у време великих врућина.

Попуњавање прехрабреним артиклима 
увек је ствар планиране маршуте и личних 
навика заповедника. Неко жели да понесе 
што више, и да не зависи од могућности 
успутних  набавки, некоме је задовољство 
да обилази месне продавнице и у сеоским 
трафикама и дућанима купује цигарете, 
јутарње новине, домаћа пића, јаја, свеже 
поврће, или на улици, пред капијом мешта-
на, тек убрано воће и попије пиво из флаше 
испред сеоске кафане… 

Као олакшање припрема, у неким нау-
тичким приручницима постоје и посебна 
поглавља посвећена овој теми, са списко-
вима прехрамбених артикала – подсетници 
шта и колико понети или успут купити, са 
потребним објашњењима и коментарима 
како све то сачувати на летњим температу-
рама. Број чланова посаде х број оброка х 
број дана, и ову рачуницу су наутичари већ 
испробали у пракси.

Гориво за мотор: евро-дизел. Пун резерво-
ар (85-90 л) + 40 л резерве. Успут нисам имао 
потребе да тражим месне уличне пумпе и 
допуњавам утрошене количине.

На сваком чамцу нађе се покоја књига, 
донета за летње читање па заборављена. У 
зависности од простора кабине и навика 
власника, на многим чамцима постоје и по-
лице за праве библитеке, тематски устројене 
да обухватају све што се односи на брод, 
моторе, погон, географију подручја, навига-
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цију, пловидбу, живот на води, камповање у 
природи, хигијенске, медицинске и апоте-
карске савете, итд. Карте региона и пловне 
карте су најважнији део оваквих збирки, 
било у штампаном, било електронском виду.

Не спадају баш у књиге, али и оне су ту, на 
полици, чуване и пажене, често са трагови-
ма масних прстију  – књижице и техничка 
упутства о раду и одржавању мотора и свих 
других уграђених уређаја и опреме. Ту су 
такође и веома тражени приручници о пло-
видби, од којих је основна она књижица која 
је служила као теоретска припрема за пола-
гање испита за управљача моторног чамца. 

Све друго је – литература. Примера ради, 
у наставку приказујемо неколицину књига 
из наше библиотеке, све се односе на Саву 
и Дунав и речну пловидбу уопште, и то – 
српских и хрватских аутора! Из Бгда и Новог 
Сада протеклих деценија било је доста чама-
ца који су пловили Дунавом и око Балканског 
полуострва, али је мало наших издавачких 
кућа показивало интересовање да објаве њи-
хове бродске дневнике. Тиме је остао осиро-
машен жанр путописне литературе у Србији. 

Али, и ту има неког објашњења. Издавачи 
су привредна предузећа, која послују по 
доходовном принципу, и у ери интернета и 
лаког преноса вести и комуникација, у ери 
популарних електронских апарата, свима 
доступне фотографије и брзих визуелних 
сазнања која делују на чула човека, издава-
чи први запажају смањену продају књига, 
опадање интересовања становништва за 
читање и пребацивање на пасивно и мање 
заморно гледање слика.

Наше наведене књиге су издања из ра-
нијих година, али се лако могу наћи претра-
живањем интернета код продаваца полов-
них књига, и то често по повољним ценама.

Овде је мање познато да је и у Хрватској 
било наутичара који су остваривали речну 
пловидбу на дужим маршутама, Савом и 
Дунавом до Црног Мора, ни мање ни више, 
и то на скромним пловилима! 

У наставку дајемо слике корица два так-
ва објављена путописа у Загребу, један из 
ранијег периода, један савременији, као 
корисну информацију онима који желе да 
читају о овој теми и виде и туђа искуства.

 Два месеца 1968. у пловидби гуменим чам-
цем Дунавом, кроз стари Ђердап, Црно и сва 
друга мора, све до Копра, па Савом од Згба до 
матичног београдског привезишта. Затворен 
водени круг речно--морске пловидбе (цир-
кум-навигација). „Деца су најбољи морнари“, 
закључује на крају аутор. Путопис написан у 
славу латинске изреке 'Навигаре нецесе ест'. 
Често спомињана и навођена књига. Била је 
подстрек и узор многим каснијим пловид-
бама око Балкана. Због свог стила писања, 
књига изискује пажљиво читање.

„Почетком јула 1968, под покровитељством 
'Политике Експрес', запловио сам на 'Зони', 
4,50 м дугом гуменом чамцу. За морнара 
сам изабрао Арсу Јовановића, тв режисера. 
Арса се држао храбро, али ме је напустио у 
Сплиту. Своју циркум-навигацију завршио 
сам са сином Нином, коме је тада било 9 
година, али је у свему био одличан као мор-
нар, што је остао и после“38. 

8   Др Миленко Поповић: „“Поздрав 'Шајки'“, одломак из 
чланка у 'Илустрованој Политици', рубрика    'Писма уред-

▲  Миленко Поповић: „Зони, романсирана 
циркумнавигација око Балкана“, изд. 
'Књижевне новине', Бгд 1987, стр. 360. Текст 
без илустрација. Има је у фондовима јавних 
библиотека у 12 места у Србији (Cobiss/Opac). 
Налази се у каталогу Универзитетске библ. 
у Торонту (Канада), са описом.Год. 2007. 
дигитализовано, библиотека Универзитета 
Мичиген (САД)
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Текст из књиге најпре је био објављиван као 
фељтон у часопису 'Дуга', са веома лепим гра-
фичким преломом страница (илустрације – 
цртежи такође М. К.). Сам аутор био је власник 
чамца 'Ада' на Сави и познавао људе са воде. 
„Ја сам хроничар Аде Циганлије“, говорио је за 
себе. Текст пун духа, цртежи пуни шарма. Кад 
се књига појавила из штампе, била је друштве-
ни културни  догађај због свог садржаја и 
необичног и лепог  графичког дизајна. Била 
је књига за поклон драгим особама.

ништву', Бгд 1978, на стр. 2. Чланак написан поводом при-
према за пловидбу брода 'Шајка'

Сентиментална хроника о једном неиме-
нованом  панонском и подунавском граду. 
То би могао бити Земун, могао би и Нови 
Сад, а може и некадашњи, некада мирно-
допски Вуковар. 

Прича о граду и његовим житељима који 
свих 12 месеци живе са Дунавом и прате 
догађаје на реци. Поступак чешке филмске 
школе и Фелинијевог 'Амаркорда', пренет на 
књижевно стваралаштво. 

У Србији мало познато дело, а заслужује да 
се нађе на полици сваке бродске библиотеке.

▲  Мома Капор: „Ада“, изд. 'Знање', Загреб 1977. 
и касније више поновљених издања, стр. 332, 
у каталозима страних јавних библиотека 
(Канада, САД).

▲  Павао Павличић: „Дунав“, изд. Накладни 
завод Матице хрватске, Библиотека 12/20,  
Загреб 1983, стр. 150. Текст без илустрација.
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Пловидба удвоје Савом и Дунавом од 40 
дана, на гуменом чамцу дужине 4 м.

Аутор је професор историје и новинар, 
који воли да путује. О својим припремама 
сам говори: „Не волим носити пуно ствари, 
јер ме то ограничава у кретању. Уколико на 
пут идем с циљем да нешто напишем, онда 
обавезно фотоапарат и лаптоп… Све остале 
ствари можете купити успут: храна, одећа, 
обућа, опрема…“ Затим: „Налазио сам се у 
више угодних, него неугодних ситуација. 
Морам рећи да ми страшно смета кад људи 
мисле да за добру причу мора постојати 
нека опасна ситуација. Но опасних је ситу-
ација било. Кад улазите у клисуру Ђердапа, 
и кад вас у тој клисури ухвати јак ветар, 
кошава, која диже валове и до 1 м, ето то је 
грозно. А било је и других…“ И још: „Београд: 
предивно ушће Саве, док поглед пуца на 
стару тврђаву Келемегдан. Не требам ни 
споменути како смо упознали хрпу добрих 
људи и људи уопће. Људи који немају пу-
но, али дају и почасте путника-намерника, 
сплавара, чамџију. Такав је пример био и са 
Румуњском…“

Хрватски књижeвник и публициста, дал-
матинског порекла, са још 1 сапутником, 
обојица без већег пловидбеног искуства, 
далеке 1958. године на обичном сплаву, без 
моторног погона, обавили плутање Савом и 
Дунавом до Црног Мора.

Пут је трајао два ипо месеца,   ■

Марино Зурл (Цурл ): „Сплавом од Загреба до ▲ 
Црног Мора“, изд. 'Младост', библиотека 'Јелен', 

Загреб 1976, 1981, стр. 218.
Текст без илустрација 

Хрвоје Иванчић: „Dunavski blues – Čamcem od ▲
Zagreba do Crnog mora“, издавач ’ Sysprint’, 

Загреб 2012,  Фото: новинар.ме. 
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I Водич за будуће, потсећање 
   за садашње наутичаре

Quid faciatis: non scribere, aut scribere, како 
би Тацит, с прстом на челу и забрину-
тим изразом лица дуго размишљао и 

промишљао, када би се нашао у некој већој 
дилеми. Молба у виду захтева, или захтев 
у виду молбе, од мојих далеко познатијих, 
признатијих, искуснијих и ученијих нау-
тичара да након читања Путописа нашег 
Радомира, легенде и доајена наше наутике, 
дам и изрекнем неко своје лично мишљење 
и суд у виду рецензије. Авај, шта чинити? 
Једноставно, прагматично као некомпетен-
тан не прихватити или као љубитељ река и 
Дунава прихватити. Рецензија је озбиљна 
књижевна творевина, комплексна, сложена 
и одговорна према читаоцима и према ауто-
ру. Ја лично, нити сам књижевни стваралац, 
нити пак неки окаљени наутичар, већ пре 
неки пословни хибрид бродара-наутичара.     

Али,чињеница да су ми далеко познатији 
и признатији  наутичари нашег окружења 
указали поверење да искажем неко своје 
мишљење и суд према овом делу њиховог 
цењеног и поштованог друга, пријатеља и 
члана је оно што је превагнуло да одлучим 
да на то пристанем. И на крају, рођен сам 
у насељу на самој обали Дунава, први по-
гледи били су ми упућени ка бескрајном 
плаветнилу Дунава, први кораци начињени 
на пешчаним обалама Дунава, први сусрет 
са водом, воде Дунава. Сећам се дрвених 
скела, једара, весала, паламара, думена и 
старих и легендарних kрмара, скелара и 
бродара. А сва ова флеш и блиц  сећања у 
виду успомена из  најранијег детињства, 
попут плиме, из дубине далеког и дубоко 
похрањеног несвесног и свесног  просто ме 
примораше  да се овога прихватим.                                                                  

Путописе нашег Радомира сам веома, вео-
ма пажљиво и више пута ишчитавао, прели-
ставао и анализирао. Нисам их схватио као 
неку прелепу и корисну путописну репор-
тажу у виду детаљно испланираног итине-
рера, кратког трајања и обичног набрајања 
и описивања прелепих крајолика и пејзажа, 
већ сам кроз његово писање покушавао да 
проникнем и спознам особу и човека који 
воли и ужива у реци и са реком.

Уочавао сам и регистровао његову ком-
плексну  личност  са свим његовим афи-
нитетима попут упорности, истрајности и 
филигранској прецизности али и осећај-
ности и склоности ка музици, уметности и 
књижевности. Систематичан је и одговоран 
према окружењу, амбијенту и самом себи у 
том простору, склон аскетској самоконтроли. 
У исто време, осећајан према другим особа-
ма, пријатељима, обичним успутним позна-
ницима а нарочито према породици. Он сам 
више брине, што његова ћерка више брине 
о њему и забринут је скоро свакодневно да 
ли ће све постављено и задато испунити. 

Пловећи тако познатом, по ко зна коли-
ко пута пређеном маршутом кратког пута 
а дугог трајања, Раде нам попут рентгена 
скенира и скреће пажњу  на оно непознато 

5. Три погледа на рукопис о пловидби 
    Београд – Ковин и натраг

Скелеџија рамски 
на скели Рам – Банатска Паланка

Фото: Живорад Секулић.▼
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у познатом, од његовог последњег путовања. 
Са забринутошћу уочава урушавање лепоте 
обала реке и приобаља а уједно одмах за-
тим критикује, укорава и предлаже могућа 
решења. Све време пловидбе, итинерером 
прецизно испланираних етапа, предузима 
делимично блага и оправдана одступања 
правца пловидбе услед измењеног тока ма-
тице Дунава или промене конфигурације 
обале, што говори о њему као одговорној 
особи која прихвата новонастале промене и 
покушава да их решава за будућа покољења 
млађих наутичара. 

У пропутовању, среће доста људи и не избе-
гава сусрет са њима већ напротив одмах сту-
па у контакт образлажући то неким ситним 
услугама као главним разлогом. Сам живо-
писан опис путовања са прегршт дивних 
фотографија које то и дочаравају је изузетно 
вредно и драгоцено за будућа покољења.

Све потешкоће у току путовања он оправ-
дава значајем манифестације прославе 
дана Дунава у Kовину, којој вреди и треба 
као позвана личност присуствовати, и доћи 
како другачије  него  воденим путем, што 
говори о њему као особи која цени и поштује 
традицију и обавезу доласка позваног го-
ста. Сам је дошао, а за остале налази речи 
оправдања. 

Испред те реалне констатације промаља 
се у његова можда потискивана карактер-
на особина вука самотњака који у осами 
прецизно и систематски програмира сваки 
минут и сат, метар и километер свог путо-
вања не сметнувши са ума где се налази, 
помно анализирајући и прошло и будуће у 
току пута, истовремено уочавајући и упо-
ређујући све познато и непознато. Особе 
са којима се среће у току путовања одмах 
искуствено и готово непогрешно класифи-
кује по карактеру и особинама, захваљује 
им на љубазности и предусретљивости, по-
пут Зорану Бери из Смедерева и младом 
пару из Панчева, али исто тако и критикује 
нељубазност и непредусретљивост лењог и 
безвољног купача са плаже. 

У путу је приморан да користи, али нај-
чешће умерено и кад затреба, јер му оду-
зимају доста времена, савремена средства 
комуникације у виду мобилног и лаптопа 
али зато никада не пропушта прелиставање 
п куповину дневне штампе, што га каракте-

рише као особу старог кова, традиционали-
сту који се тешко мења и прилагођава ново-
насталим трендовима, али их у исто време 
и прихвата свестан њихових предности. 

Иако у том свом пропутовању среће доста 
људи и не избегава контакт са њима, чини 
ми се да највише воли и ужива у самоћи у 
свом бродићу где постаје апсолутни госпо-
дар времена и простора. Сам детаљистички 
опис путовања  говори о њему  као веома 
систематичној особи која воли до детаља  
да све што је могуће испланира и оствари, 
ако може одмах а не сутра. 

Управо због свих ових наведених и са моје 
стране уочених карактерних особина, ко-
рисно га је и пожељно имати као сапутни-
ка али се треба строго придржавати свега 
испланираног да би само путовање било 
безбедно и сигурно. 

Након пажљивог анализирања текста 
овог Путописа  мислим да сам много боље 
упознао нашег Радомира и да ми је част 
што ми је указано поверење да текстом у 
виду рецензије искрено искажем и опи-
шем своје мишљење, више о аутору, а мање 
о тексту, чак и са ризиком да сам  негде и 
погрешио. После неколико дана дружења 
са овим Путописима, могу рећи да ми је 
веома драго што ћу имати прилике да се и 
даље дружимо, мада нас даљина и године 
доста у томе ограничавају. Раде као и ја воли 
друштво и дружење али највише ужива у 
осами и окружењу исконског људског ам-
бијента воде, ваздуха и простора, опуштање 
и тиховање уз неку благу кафицу и питку 
капљицу, уз неку тиху сетну музику и лепу 
књигу. 

И да приведем крају ово писаније, јер у 
опису рецензија треба бити кратка, јасна 
и разумљива. Топло препоручујем ове са-
дашње као и све претходне Радетове пу-
тописе, како будућим наутичарима у виду 
прецизних и детаљних водича тако и свим 
садашњим колегама, којима би Раде служио 
као узор успешног, искусног и одговорног  
наутичара.

Живорад Жика Секулић        , 
Скелеџија рамски
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II Господин наутичар

Имала сам ту част и задо-
вољство да упознам го-

сподина Радомира Јечинца 
пре скоро 20-ак година, као 
београдског учесника на-
ших тек заснованих „Регата 
Воде Војводине“, по канали-
ма Хидросистема Д – Т – Д 
и оближњим речним водо-
токовима. Пловио је увек 
сам на свом чамцу, и по го-
динама живота – спадао у 
најстарије учеснике. Отуда 
и ово „господин Радомир“.

Очарао ме је ентузијаз-
мом, мудрошћу, сталоже-
ношћу, љубазношћу и ис-
куством у наутици. Током 
свих ових година, када су 
нам се путеви укрштали, 
уживала сам  у нашим раз-
говорима везано за његова 
богата искуства у пловид-
би. А 2012. и 2016. године 
заједно смо пловили на регатама „Воде 
Војводине“,  крстарећи равницом и по де-
сетак дана и уживајући у дружењу. У тим 
разговорима често нам је истицамо да су 
ове регате за њих – Земунце, Београђане, 
Панчевце, у ствари „регата и по“. Јер, да би 
се превалиле дистанце од њихових крајева 
до Новог Сада Дунавом, понекад је потребно 
и више дана. 

Када није пловио са „Регатама Воде 
Војводине“, господин Радомир пловио је са-
мостално, за свој рачун, по другим пловним 
путевима Србије. Када сам добила да прочи-
там овај рукопис, па чак и његову молбу да 
дам свој скроман допринос као рецензију, 
осетила сам велику част и задовољство. На 
жалост, наша литература посвећена рекреа-
тивној пловидби на нашим богатим водама 
је изузетно ретка, али срећом да још увек 
има оваквих људи, који умеју да се изразе 
и да нам дочарају виђени амбијент и личне 
доживљаје. Многи наутичари због властитог 
неискуства и понекад непотребног страха 
од непознаница, а највише од неупућености 
– не усуђују се да упражњавају наутички ту-
ризам и уживају у нашим дивним пловним 

пределима које вреди посетити и доживети 
на свом пловилу.

Дневни записи пловидбе господина 
Радета свакако заслужују да се читају и да 
заузму место у нашој скромној наутичкој 
литератури са унутрашњих вода, јер по-
стојећи рукопис са збирком својих илустра-
ција поседује обиље добрих и практичних 
информација о пловидби на релацији која 
је описана. Сам начин приступа и брижног 
прикупљања информација пловидбе, како 
је господин Раде то описао, затим опис нај-
занимљивијих историјских и туристичких 
локација у близини, треба да буду пример 
свакоме који планира самосталну или груп-
ну наутичку вишедневну пловидбу (мале 
или велике регате).

Мирјана Живковић,
дипл. инж. саобраћаја.
„Воде Војводине“, Нови Сад.

Мирјана Живковић,  Фото: М. Ж.   ▲
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Регата „Воде Војводине“ почела је да се вози 2009. 
године, са почетних 45 пловила, на мрежи канала 
у ХС Д-Т-Д и великој подунавској окосници – на 
Дунаву. Наредне су биле све бројније пo заступље-
ности чамаца и бродова, и по броју места и градова 
одакле су стизале посаде. 

Неких каснијих година појавила су се пловила и 
из иностранства – Хрватска (Вуковар), Републике 
Српске,као и луксузна пловила наших гастарбај-
тера из Немачке, Швајцарске.. . А онда се појавио и 
један скромни учесник – те године и сваке наредне 
– мали гумени чамац са одговарајућим мотором и 
маленим резервоаром,веслом, склопивим сидром, 
конопцима, непромочивим торбама. . .

Био је то Јани Возел, учесник из Словеније, про-
зван спонтано „Јанез“, иако му то није било лично 
име. Јани је пловио сам, али по уверењу осталих 
учесника ипак не треба пловити сам, те је он вели-
ки део дневних етапа  био гост на чамцима осталих 
учесника. Тим пре што је говорио течно српски 
језик, што ће показати и у свом писаном раду-ре-
цензији, који наводимо.

 Ал' дан је дуг, етапе се могу одужити, па се дође  
и до „сецканих“ и „резаних“ ситуација. Јани је за-
пазио и ову гостопримљиву црту својих до тада 
непознатих домаћина… и он је о томе понешто 
прозборио у своме тексту. Јани је на своју прву 
војвођанску регату ипак дошао са неких нутичким 
предзнањем, из родних му истарских вода…

По образовању графичар, дизајнер, успоставио 
је и неке конкретне видове сарадње са организа-
торима регате, а Мирјана Живковић му је у не-
ком невезаном разговору споменула да је један од 
учеснка досадашњих регата наредне сезоне решио 
да плови сам, по свом унутрашњем итинереру, за 
свој рачун, и чак о том догађају написао некакав 
рукопис. 

Подстакнут својом наутичком радозналошћу, 
Јани је замолио Мирјану да му уступи рукопис 
на увид, иако је био куцан ћириличким текстом…

Словеначки наутичар Јани ушао је одмах у чи-
тање нашег кратког дунавског путописа, и читао 
га све док се батерије његовог Ајпода нису поче-
ле празнити. Ту је морао направити паузу ради 
пуњења батерија апарата, о чему такође говори у 
своме тексту. По завршетку читања, као гест добре 
воље, написао је Мирјани своје утиске о Радетовом 
рукопису, иако аутор о томе ништа није знао.  

У наставку дајемо кмплетан Јанијејев текст, бес-
прекорно написан на њему страном, српском јези-
ку. Лично наутичко искуство провејава из сваке 
Јанијеве реченице…

Радомир Јечинац: ПЛОВИДБА У ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО

Јани Возел
на регатама „Воде Војводине“

84 Путописи Јани Возел на регати Воде Војводине  ►
Фото: Мирјана Живковић
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III За копнену и бродску 
      библиотеку

Вероватно сам један од ретких, а можда 
и једини Словенац, који је досад прочи-

тао рукопис за књигу господина Радомира 
Јечинца. Шта да кажем: прочитана у два да-
ха, због нужног пуњења батерије мог Ајада, 
на коме сам читао.

Да нисам већ пловио рутом у којој се одвија 
прича, додуше само низводно, да нисам  
упознао крајолик насеља и градова поред 
(Панчева, Смедерева, Kовина), па аде и ру-
кавце, осетио спарину летњих дана и кишу 
која их расхлађује, мирис Дунава и Тамиша, 
укусе ваших локалних јела, радосне после-
дице пива, ракије и вина попут Тамјанике, 
ова књига би ми била само пловопис (= пу-
топис на води), неког од некуд, који је за свој 
рачун пловио до тамо и натраг.

Овко, знајући ваше људе, културу, пона-
шање и гостопримство, барем мало више 
него 2014. године, Радетова књига о пло-
видби, била ми је носталгичан подсетник 
свему томе, због чега се тако радо враћам на 
Панонско море. Читање ми је утолико било 
драже, што сам Радета већ помало и знао са 
наших заједничких регата «Воде Војводине“.

Овај пловопис, односно дневник о пловид-
би и целовита књига о спроведеном догађају, 

биће  занимљиво и опуштајуће читање за сва-
ког ко воли пловидбу вашим панонским ре-
кама. Поготово због Радетовог размишљања. 
Ту су, на пример, ситни детаљи везани за 
саму пловидбу, бележење и размишљање о 
култури живљења,  однос према реци и при-
роди оних, који са Дунавом или од Дунава 
живе, па и однос нових насељеника, освајача 
обала и градитеља свакојаких објеката, који 
се тек спремају за нове периоде свог живота 
.  Последично са тим (на свој специфичан 
начин), и околина реке ће нам се, сигурно је, 
појавити у свом новом, грађевинском виду. 

    Сваки наутиар-практичар може да запази 
да Радетовим записима додатну драж дају 
брижно бележени разнолики  подаци и инфор-
мације о начину изградње властитог пловила, 
као и о градовима поред којих пролази или у 
која свраћа током дневних пловних рута.

Сигурно је то књижица, која заслужије ме-
сто у библиотеци: копненој, да уз њу, барем у 
мислима мало заталасаш, или бродској, да је 
доживиш на таласима, који те љуљају у сан, по-
сле опуштајућег читања у тренутцима одмора 
после  пловидбе или каквих бродских обавеза. 
У којима је журба била на последњем месту. ■

Јани Возел
Наутичар из Словеније, 
учесник више регата „Воде Војводине“,
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А
Аврамовић, Раде, Гроцка, кафана 'Африка' – 52,
'Ада', чамац – 79
'Анима', брод – 16, 17, 18, 71,         
Антић, Бошко, контраадмирал – 13, 63,

Б
Бабић, село Прово, мајстор за дрвене чамце – 20,  
Бера, Зоран, лађар, Језава – 35, 36,
Блашковић, Ласло, књижевник – 71, 
Борис, цар бугарски – 52,  

В
Велимировић, владика Николај – 28, 
Возел. Јани, наутичар из Словеније, учесник више регата „Воде Војводине“, – 5, 84-85,

Г
Гарашанин, фамилија, Илија, Милутин прадеда, праунук – 53,
Герден, Рене, наутичар – 23,

Д 
Дероко, Александар, архитекта и писац – 16,
Добрица, бродски мајстор, в. Шимрак, 
Дожић, Гаврило, патријарх српски – 28,   

Ђ
Ђорђевић, Мирослав, новинар – 45,

Ж
Живковић, Мирјана – 5, 83, 84,

З
Зурл (Цурл), Марино, наутичар – 80, 

И
Иванчић, Хрвоје, новинар, наутичар – 80,  
Исаковић, Милан, брод 'Ми' – 16-18, 39, 72,
'Истар' брод – 13, 16, 19, 28, 58, 64, 65, 71, 72,

6. Индекс личних имена
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Индекс личних имена

 Ј
Јаковљевић, Светолик, џез-публициста – 42,  
Јечинац, Атанасије, пуковник Царске руске војске – 30,
Јечинац Душанка – 13, 39, 72,
Јован Осми, папа – 52,
Јовановић, Арса, режисер, наутичар – 79,
 

К
Капор, Мома – сликар, књижевник, наутичар – 80,  
Кирилов, Дивна, ТОО Ковин – 15, 18, 39, 40, 41, 44,     
Корда, Стеван, новинар, наутичар – 20,
Костић, др Александар Ђ. и др Смиља – 53,

Л 
Лопушина, Марко, новинар – 39,

М
'Маглица 2' брод – 24, 
Мандић, Миодраг (понтон Сава 17 + 400), наутичар –  5, 40-41, 44, 82,
'Мећава' бродић, погон скеле – 28, 
'Ми', брод – 16, 18,  
Микица, сезонски угоститељ на Брестовачкој ади – 46, 
Милетић, Касија, добровољна болничарка у 1. светском рату – 53,
Мили Хомемастер – 68, 
Милић, М. – 46,   
Милош, рибар, Ивановачки Дунавац – 54, 
Милошевић, Оливера, новинар – 32
'Моја лађа', интернет портал – 39, 40, 41, 44, 46, 71, 72,

Н 
Недић, фамилија, Божидар, Милан предс. владе, Милутин – 52,
Неша, бродски мајстор – 70,

П
Павличић, Павао, књижевник – 80,  
'Панука', излетнички брод катамаран – 9, 
Папић, Славиша, наутичар, бродоремонт – 30, 37-40, 70,,     
Пашковић, Крста, наутичар –  5, 15-18, 33, 37, 39-40, 49, 70,,      
Петровић, Илија Ика, капетан брода – 7, 62,  
Петровић  Надежда, сликарка, добровољна болничарка у 1. свет. рату – 53, 
Пешић, Радивоје, проф. лингвистике – 59,
Поповић, Бата, наутичар, брод тролер – 61,  
Поповић  Миленко, дипломата, књижевник, наутичар – 18, 80, 92,  
Поповић Нино, син претходног, брод 'Анима', Капетанија пристаништа Бгд, наутичар – 

17-18, 40, 65, 72, 76-77,



88 Путописи

Радомир Јечинац: ПЛОВИДБА У ПОЗНАТО И НЕПОЗНАТО

Р
Радмиловић, Зоран, проф. Саобраћ. факултета – 5, 15-16, 18-19, 39-41, 44, 63, 72,     
Радовановић, Ђорђе, брод 'Истар', наутичар – 16.  18, 38, 40-41, 44, 64, 68, 71-72, 
Ренарт, Џанго, џез-гитариста –  92,

С
Секулић Жика, скелеџија рамски – 6, 83,
Силађи, Чаба – 26,  
Стаматовић, Милета, наутичар –  38-40, 72,
Стаменковић, Драган, фотограф – 9,   
Станојевић, Лазар, наутичар, портал 'Моја лађа' – 40-41, 44, 72,

Т
Табаковић, Саша, организатор 'Регате река' – 27,
Тацит – 81
Тирпиц, немачки адмирал – 21,
Тичић, Зоран, наутичар – 41,   
Томић, Момир, фоторепортер, наутичар – 22, 51, 57, 59, 83, 
Трубриџ, британски адмирал – 21,
Турншек, Валтер, наутичар, новинар, писац – 53,

Ф
Фелини, Федерико, филмски режисер – 22, 

Х
Хигл, Нађа – 36, 
'Хир', брод Шутејев – 7,
'Хир',брод београдски – 59, 
 

Ц
Цревар, Ања – 26,  
Црни, угоститељ на понтону, сплав, Ивановачки Дунавац – 30, 
Цурл, в. Зурл, 

Ш
Шимрак, Добрица, лађар, бродски мајстор – 70,
Шутеј, Младен, једриличар, писац – 7,  ■
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О аутору

Рођен је 1935. године код Ниша, као пото-
мак српских досељеника, колониста из 
Војводине 1880. године, после ослобођења 

ових крајева од Турака.
У Нишу је завршио гимназију, а у Београду 

Филолошки факултет, Катедра за романске 
језике (француски, италијански, латински). 
У Паризу на Сорбони завршио семестралну 
наставу Cours de Civilisation francaise, Degre 
superieur (Виши степен). 

Преводилац са француског на српски језик, 
са стручним испитом.

Живи у Београду од 1954. године, од доласка 
на студије. У Паризу боравио три године, у ви-
ше наврата (1959. и 1963-1965. издржавајући се 
зарадом од пола радног времена, 1971. службе-
ни боравак). Године 1965. остварио пут аутосто-
пом  из Француске, од Стразбура до Београда.

Године 1961. као војник-везиста (плава уни-
форма) у оквиру редовних војних вежбовних 
активности боравио на врху Ловћена и посе-
тио стару Његошеву капелу.

Године 1963. у Паризу један од покрета-
ча и уредник билтена Југословенског ака-
демско-студентског клуба при Удружењу 
Француска – Југославија, на француском је-
зику и у ограниченом тиражу. Изашло неко-
лико бројева.

Година 1966-1970. радио у штампарији 
„Србија“ на пословима контролне машинске 
ревизије и коректуре за стране језике, рад по-
времено и у 3. смени.

Током шездесетих година добровољни са-
радник за стручне редакцијске послове књи-
жевног часописа „Расковник“, гласила песни-
ка са села.

Година 1971 – 1995. ради у Издавачком пре-
дузећу „Вук Караџић“ као уредник у редак-
цији за копродукциона 'Ларусова' и друга 
стручна, речничка и енциклопедијска из-
дања. Стажирање и професионално издавач-
ко-редакцијско усавршавање 6 месеци у из-
давачкој кући 'Ларус' за речничка, уџбенич-
ка и енциклопедијска издања (Париз, 1971). 
Превремено пензионисан 1995. због гашења 
фирме у привредно-економским санкцијама, 
наметнутим Србији, а и због ратних услова у 
западним српским крајевима.

     У оквиру редовног посла и ван њега бавио 
се превођењем, уређивањем и приређивањем 
рукописа и издања, писањем предговора, по-
говора, писањем стручних мишљења и рецен-
зија, као и критичко-аналитичких приказа 
објављених дела аутора-пријатеља који су му 
се обраћали, из области које су му биле позна-
те. Своје рукописе је одлагао зарад других.

Године 1980. осмислио пројекат у оквиру 
редакцијског издавачког плана „Речник џеза“, 
као адаптацију француског издања за југосло-
венско тржиште. Аутор предговора и засебних 
биографских одредница. Издање објављено 
у тиражу од 8.000 примерака, распродато до 
последњег примерка на југословенском тр-
жишту.

Године 1983. и наредних година уредник 
копродукционог издања „Медицинска ен-
циклопедија“, 1-3, са око 100 југословенских 
сарадника. После распродаје тиража, објавље-
но сажето и прерађено издање „Медицински 
лексикон“, 1-2.

Године 1988. уредник обимног дела 
„Психолошки речник“ аутора Драгана Крстића 
(4.000 стручних термина, 195 биографија до-
маћих и страних личности),  чији је пројекат 
осмислио на основу џепног 'Ларусовог' из-
дања. 

Година 1995-1998. одговорни уредник 
„Добровољачког гласника“, гласила патриот-
ског Удружења српских ратних добровољаца 
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Србије 1912-1918, њихових потомака и пошто-
валаца, Београд.

Године 1997. у групи ходочасника путовао 
до Добруџе (источна Румунија), и посетио спо-
мен-пирамиду у Меџидији палим српским 
добровољцима у 1. светском рату. Спавао у 
оближњем летовалишту Констанца (терет-
на и војна лука) на Црном Мору и посматрао 
пучину и карактеристичне таласе са обале 
Констанце.

Године 1998. ишао на поклоничко ходочашће 
у Хиландар, у коме ноћио и провео два дана.

 Година 2003. и 2004. осмислио пројекат мо-
нографије поводом педесете годишњице вели-
ке матуре у нишкој гимназији „Стеван Сремац“ 
– „Генерација матураната 1954 – 2004“. Главни 
уредник издања, аутор предговора, неких 
биографија и других прилога. Публикација 
у књижном фонду Конгресне библиотеке у 
Вашингтону (податак са претраживача Гугл).

Године 2006. у Француској посетио место 
Самоа-на-Сени код Фонтенблоа, кућу у којој је 
живео цигански гитариста Џанго Ренарт и ње-
гов гроб. У месту провео два дана са ноћењем, 
као гост општинске управе.  Друга посета ме-
сту Самоа-на-Сени у јесен 2013. Џангов гроб 
посетили су и неки српски музичари, пошто-
ваоци његове музике.

Од 2017. године је уредник електронског 
Билтена Удружења наутичара ЛАЂАРИ.

Неке наутичке активности:
Године 1975. купио први чамац, половну 

шикљу од 5,5 м, скраћени радни  шлепарски 
чамац. Тада научио и да весла малим веслом 

крмицом. Године 1976. са братом на истој 
шикљи, иако још увек без много искуства и са 
скромном опремом, учествовао на 1. регати мо-
торних чамаца у организацији „Илустроване 
Политике“ (Дунав, Тиса, Бегеј, мрежа канала 
ХС Д-Т-Д). Наредних година, са другим чам-
цима, учествовао редовно на тој регати, док се 
није угасила. Препловио све пловне путеве на 
рекама и мрежи канала у Србији.   

Године 1997. регата гумених чамаца на В. 
Морави: учествовао као члан посаде на 1 чам-
цу, од Љубичевског моста до Костолца;  напра-
вио скицу пређеног пута на Морави.    

Године 2013. као учесник 1. регате Река 
освојио пехар у категорији 'најстарији учес-
ник'. Такође и 2015. године на 3. регати Река 
(медаља 'Александар Берић', са црвеном лен-
том, у истој категорији). Исто се поновило 2017: 
рели Сава, циљ Клуб наутичара 'Лађари', Сава 
км 17 + 200, те одлучио да убудуће плови здру-
жено, али ван категорије.   

Године 2013. међународна наутичка органи-
зација World Wide Waterways (IWI) (Гренобл, 
Француска), у својој електронској  публика-
цији Journal of Inland Waterways International, 
No 25, објавила чланак о летњим активностима 
у Србији: „Second Serbian flotilla cruise in July“; 
у чланку наведено: „Radomir Ječinac took part 
and received a cup as the oldest skipper. Hi was 
sailing alone in his boat. . .“

Учесник и на неколико регата „Воде 
Војводине“ и два пута реком Тамиш, Панчево 
– Опово. 

Године 1989. и касније, током ратних деведе-
сетих година, покретач и организатор 1. српске 
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специјализоване књижаре за наутичку и ту-
ристичку литературу (књиге, карте). Постојала 
само за време трајања београдских сајмова 
туризма, спорта и наутике. Добротворног ка-
рактера, јер је за износ књижарског рабата 
снижавао малопродајне цене књигама.

Године 1992, заједно са Крстом Пашковићем, 
био у групи покретача  и оснивача „Натуса“, 
Групације за наутичку привреду и наутички 
туризам Србије при Привредној комори Србије 
/ Секретаријат за туризам и угоститељство.

Од године 1994. учесник групних наутич-
ко-истраживачких пловидби по рекама Србије 
(као картограф): Дунав (1994, 2001, са одштам-
паним Водичем Дунава, групе аутора), Тиса 
(1995, када је, у личном подвигу, успео да пре-
плива Тису попречно, на сектору код бечејског 
кампа; године 2001. поновљена пловидба 
Тисом до Сегедина), Сава (1996, делимично).

Од 1998. године члан уређивачке и ре-
дакцијске екипе београдског часописа 
„Наутичар“, до његовог гашења. Осим писања 
за овај часопис, писао о наутичким темама и 
за „Туристичке новине“, „Ју-травел“, „Карака“ 
(Загреб).

Година 2000. и 2002. учествовао по позиву на 
1. и 2. југословенском научно-стручном скупу 
под називом „Развој водног саобраћаја у Србији 
у 21. веку“, у организацији Саобраћајног факул-
тета / Одсек за водни саобраћај Београдског 
универзитета, са објављеним стручним радо-
вима у два зборника радова.

Године 2006. у Греноблу (Француска) заједно 
са К. Пашковићем присуствовао тродневном 
заседању годишњег скупа секретаријата међу-
народне експертске наутичке организације 
World Wide Waterways / Inland Waterways 
International (IWI).   

Остала занимања, остале активности:
Кућна дискотека и музичка збирка снимака 

класичног џеза, са свим потребним уређајима 
за репродукцију, џез библиотека домаћих и 
страних издања, документација, картотека 
и архива. 

Током осамдесетихих и деведесетих година 
био вишегодишњи гост-уредник џез-емисије 
на радију 202 „Џез вруће/хладно“, водитеља 
и певача Тихомира Петровића, са музичkим 
прилозима из своје дискотеке.

Истраживао је порекло породице и фами-
лије, предака са очеве и мајчине стране и из-

радио родословно стабло за све гране Јечинаца 
и друге укрштене фамилије. У слободно време 
и по потреби бави се и једноставнијим столар-
ским радовима (ентеријер на чамцу, столарија 
код куће). Отац му је био тишлер – столар.

Неки објављени радови:
1979: „Два Француза популаришу џез 

музику: Иг Панасије и Џанго Ренарт“, 
прилог у копродукционом издању 
„Свет око године 1938“, ИП „Вук 
Караџић“, Бгд, 

1980: „Језикословна прегнућа професора 
др Александра Ђ. Костића“, часопис 
'Расковник', Бгд,

1980: Предговор речнику и биографска 
одредница француског музичког 
критичара „Панасије, Иг“,  у „Речнику 
џеза“, ИП „Вук Караџић“, Бгд, 

1987: „ 'Зони' – романсирана пловидба око 
Балкана“, приказ путописа Миленка 
Поповића у часопису „На везу“, Јахт-
клуб 'Јарун', Загреб,

1989: „Реч о аутору – реч аутора“, поговор 
у књизи музиколошких есеја џез 
публицисте Светолика Јаковљевића 
„Џез јуче – џез данас“, Изд. пред. 'Нота', 
Књажевац,

1991: „Дунав од Бездана до Тимока / 
Наутичко-туристички водич“, са 35 
пловних карата, у размери 1:50.000, 
коауторство са инж. рибарства 
Мишом Ђонићем.  
Аутор пројекта, пратећих 
информативних текстова и карата, 
од скица до коначног уобличавања. 
Први водич Подунавља у Србији 
за рекреативне наутичаре. На 
претраживачима Гугл и Јандекс 
податак да је водич цитиран као 
коришћена литература у научним 
радовима о Дунаву и хидрологији 
његовог тока и биологији речних 
вода, 

1993: „'Градина' и 'Трг' – две принове у 
домаћем издаваштву“, у публикацији 
„Београдски џез круг“, изд. РТС – 
Продукција грамофонских плоча, Бгд, 

1995: „Атлас Дунава за наутички туризам 
кроз Југославију“, коаутор, изд. ТД 
„Земун – Наутика“, атлас познат као 
'спирално издање',
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1996: „Прилози за библиографију о Дунаву и 
Подунављу“, у публикацији 'Данубијус', 
гласилу МНФ „Дунав – река сарадње“, 
год. 4 / бр. 1-2, Бгд, 

1997: „Наше сеобе и контрасеобе: 
Госпођинчани на југу Србије / 
Прилог изучавању порекла села 
Александрово“, 1-2, „Новине Жабаљске 
општине“, Жабаљ јун/јул, 

1998: „Поводом енциклопедија наших / Реч 
уредника“, „Добровољачки гласник“, 
бр. 12, Бгд,

1998: „Београд – Земун – Панчево, са 
околином“, наутичка карта у размери 
1:50.000, коаутор. Аутор пројекта. 
Савијена карта као додатак часопису 
„Наутичар“, бр. 2, Бгд,

2000: „Водни саобраћај, туризам и култура 
српског Подунавља“, у зборнику 
радова са 1. југословенског научно-
стручног скупа под називом „Развој 
водног саобраћаја у Србији у 21. веку“, 
Саобраћајни факултет, Одсек за водни 
саобраћај, Бгд,

2002: „Нови прилози за библиографију о 
Дунаву и Подунављу“, у зборнику 
радова са 2. југословенског научно-
стручног скупа (као напред),

2003: „Тиса кроз Србију / Наутички водич“, 
аутор пројекта и коаутор, аутор скица 
пловних карата. Материјал постоји 
само у 1 примерку, неискоришћен 
у редакцији угашеног часописа 
„Наутичар“, Бгд,

2006 :„Димитрије Мита Јечинац – пазовачки 
добровољац и страдалник“, коаутор, 
„Добровољачки гласник“, бр. 28, Бгд,

2006: Година 2006, 2008. и 2013. за 
публикацију о европским унутрашњим 
пловним путевима аутора Давида 
Едвардса-Меја „European Waterways 
/ Maps & Concise Directory“  (изд. 
„Euromapping“, Seyssinet-Grenoble, 
Француска) радио редакцију текста и 
картографске мреже пловних путева за 
одељак о Србији. 

 „Срби из Војводине, насељени у Јужну 
Србију 1880. године и касније, Попис 
места порекла и породица и фамилија“, 
у рукопису,

 „Село Александрово, срез Добрички – 
грађа и коментари“, у рукопису. ■
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