
 

 

 

 

 



Поштовани пријатељи,  

Одред извиђача „ЗАВИЧАЈ 1093“ из Врања након 57 године од оснивања по први пут 
организује Пловидбу на територији Војводине. Након врло успешне Регате „ТУЖНА 
МОРАВА“ решени смо да стечена знања и усвојене процедуре у скринингу са воде 
искористимо и за анализу тренутног стања главног тока Канала ДТД од Бездана до 
Банатске Паланке. Припреме и калкулације су кренуле стидљиво и из дана у дан 
мозаик се склапао док се није стигло до комплетиране пројектне идеје и трошковника 
за опрему и логистику.  
Ове године смо искористили Јавни конкурс Министарства заштите животне средине 
РС и аплицирали са овом пројектном идејом и по трећи пут узастопце се нашли међу  
удржењима којима је Министарство ЗЖС РС указало поверење да реализују своје 
пројектне идеје. Свесни чињенице да улазимо у авантуру коју до сада нико није извео 
на овакав начин те да ћемо бити први који ће извршити скрининг Канала са воде, 
нисмо желели да било шта препустимо случају.  
Као прва ствар, свтлост дана ће угледати овај Елаборат Пловидбе у којем ће се наћи 
елемантарни подаци за несметано извођење пловидбе. Након тога нас очекује 
Расписивање Конкурса за избор посаде, набавка опреме (заштитне опреме коју 
набављамо из средстава Министарства), спровођење елементарне обуке за 
понашање на води и обуке у случајевима изненадне опасности, сналажења у 
ванредним ситуацијама и обука у пружању прве помоћи. Уз све то нам предстоји и 
опсежна логистичка припрема за обезбеђивање додатне недостајуће опреме, 
довољне количине хране за учеснике, обезбеђивање дозволе за спровођење 
Пловидбе код надлежних органа и јавних служби и обезбеђивање адекватних места 
за пристан и ноћење.  
Планирано је да основну екипу чини 12 особа, 6 на чамцу и 6 у копненој подршци са 
свакодневним ротацијама која ће опловити планирани ток Канала ДТД. Планирано је 
да пловидба траје 4 дана и остављена је могућнст да нам се сваког дана прикључе 
заинтересована удружења која ће нас испратити током пловног дана који пролази 
кроз њихов град или општину.  
Пловидбу реализујемо кроз 12 градова и оптина у Бачкој и Банату почевши од 
Бездана у општини Сомбор, преко Куле, Врбаса, Србобрана, Бечеја, Новог Бечеја, 
Зрењанина, Сечња, Алибунара, Пландишта, Вршца па све до Банатске Панаке еу 
општини Бела црква уз прелажење око 290 km. 
Циљ Пловидбе је да изврши скрининг обала канала ДТД посматрано са воде, да се 
уоче критичне тачке опасне по закрчење Канала и његовог изловања, процени 
ерозија обале и њена пошумљеност те да се добијени резултати ставе на располагање 
Министарствима заштите животне средине и одбране те Штабовима за ванредне 
ситуације 12 градова и општина кроз које пролази канал ДТД, као и ЈП Војводина 
воде који газдују овим пловним путем.  
У овом подухвату посебну подршку ће нам пружити Руско српски хуманитарни центар 
из Ниша својом опремом (пловним возилом и шаторима за смештај учесника) те ће се 
постарати да се обука за реализацију Пловидбе и потупци учесника на води обави на 
најбољи могући начин и да се степен безбедности екипе подихне на највиши могући 
ниво. Уз то, очекујемо да ћемо добити и физичку пратњу тј, да че неко од инструктора 
РСХЦ бити сво време са нама.  
Пројектом смо предвидели да ћемо сваки застан искористити за промоцију Скаут 
ренџерског концепта и понудити локалним самоуправама сарадњу у покретању Скаут 
ренџерске приче у својим основним и средњим школама. Детаљи тих промоција биће 
договорене у директном контакту са локалним самоуправама.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРВИ ДАН, 15.10.2021. (65 km) 
Свечано отварање и старт Регате у 
БЕЗДАНУ у 09,00 сати 
Бачки Моноштор – промоција Скаут 
ренџера 
Сомбор – промоција Скаут ренџера  
Мали Стапар 
Сивац - ручак 
Црвенка – промоција Скаут ренџера 
Кула – промоција Скаут ренџера 
ВРБАС – ноћење и промоција Скаут 
ренџера 
ДРУГИ ДАН, 16.10.2021. (67 km) 
ВРБАС - полазак 7,00 
Србобран – промоција Скаут ренџера 
Турија – ручак, промоција Скаут ренџера 

Бачко Градиште 
Бечеј 
НОВИ БЕЧЕЈ – ноћење у дворцу 
Соколац и промоција Скаут ренџера 
ТРЕЋИ ДАН, 17.10.2021. (80 km) 
НОВИ БЕЧЕЈ - полазак 7,00 
Кумане 
Меленци – промоција Скаут ренџера 
Михајлово 
Јанков Мост 
Клек – ручак, промоција Скаут ренџера 
Зрењанин 
Лукићево 
Ботош – промоција Скаут ренџера 
Неузина 
Јарковац 
Банатска Дубица 
КОНАК - ноћење у дворцу у Конаку и 
промоција Скаут ренџера 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЧЕТВРТИ ДАН,18.10.2021.(77 km) 
КОНАК полазак у 7,00 
Добрица 
Иланџа 
Јаношик 
Локве 
Хајдучица – промоција Скаут ренџера 
Јерменовци 
Барице 
Влајковац–ручак,пром. Скаут ренџера  
Ритишево 
Потпорањ 
Загајица 
Порта 
Стража – промоција Скаут ренџера 
Орешац 
Јасеново 
Дупљаја 
Гребенац 
Кајтасово 
Банатска Паланка 
ТВРЂАВА РЕМ – завршетак Пловидбе 

 
Организатор: Oдред извиђача „ЗАВИЧАЈ 1093“ Врање 
Место одржавања Регате: Бездан (Сомбор) – Банатска Паланка (Бела Црква) 
Време одржавања: од четвртка 14.10.2021. од 15,00 до уторка 18.10.2021.г. 
Полазак: петак, 15.10.2021.г. у 09,00 сати 
Право учешћа: јуниор ренџери, ренџери, млађи и старији брђани (18+) 
Храна: обезбеђује организатор 
Превоз: сопствени погон (весла), уз моторну подршку 
Финансијер заштитне опреме: Министарство заштите животне средине РС 
 
 

ПЛОВИДБЕНА РУТА: 



 
ОРЕМА и ЛОГИСТИКА: 
Веслачи у основној екипи ће на расплагању да имају професионални регатни чамац, 
сертификован за пловна такмичења (8+1), и алуминијумска весла а од личне опреме 
свако ће бити опремљен мокрим неопренским оделом са дугим рукавима и 
ногавицама, сигурносном рафтинг кацигом, спасилачким прслуком и неопренским 
чизмама. Током Рафтинга обезбеђена су им по 3 оброка и 2 ужине, смештај под 
шаторима и спавање у пољским креветима и врећама. Копнени део подршке чиниће 
6 особа а на располагању ће им стајати један комби и једно теренско возило. Смештај 
и храну спрема и обезбеђује копнени логистички тим за свих 12 учесника Регате.  
Тиму ће на располагању да стоји адекватна видео и фото опрема (највероватније и 
дрон за снимање из ваздуха), компресор за надувавање чамца, комплетна опрема и 
прибор за припрему оброка у пољским условима, агрегат и један метални чамац са 
мотором за потребе крајње нужде.  
Током Регате планирано је извођење 15 промоција извиђаштва у насељеним местима 
кроз које пролазимо. Промоција ће се огледати у полусатном приказу основних скаут 
ренџерских вештина на три радне тачке, окупљеним мештанима и ученицима 
матичних основних школа.  
Током Регате се очекује комплетна покривеност од стране Министарства унутрашњих 
послова и општинских ватрогасно – спасилачких јединица и екипа хитне помоћи.   
 

Стерешина Пловидбе 
    Јован Коцевски 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ставови изражени у овом Елаборату искључива су одговорност аутора и њигових сарадника  
и не представља нужно званичан став Министарства заштите животне средине РС 


