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10.  дан 

 
Блажево – Плочник – Ниш - Адровац – манастир Ђунис 

 

Десети дан је планиран за посету Ниша и његове ближе и шире околине уз богат 

програм који се заснива на проучавању природних и културних знаменитости на овом 

простору. Крећемо се кроз Јанкову клисуру уз реку Блаташницу која извире на јужној 

падини планине Јастребац, тече према југу, оштро скреће код Блаца и пробијајући се 

кроз Јанкову клисуру улива се у Расину. Изворишни део је раније припадао систему 

Топлице, али је касније увучен у систем Расине. У геоморфологији је управо 

карактеристична због тога што гради речну пиратерију.  

На падинама Великог Јастрепца налази се споменик природе „Пребреза“, 

палеонтолошко налазиште фосилних остатака кичмењака, које нисмо могли да 

заобиђемо. Припада епохи геолошке историје означене као средњи миоцен и 

представља, у Европи и свету познато, а на Балканском полуострву јединствено 

палеонтолошко налазиште, са неогеном фауном сисара старости од 14 до 16 милиона 

година.  

Посетили смо Плочник, архeолошки локалитeт винчанскe културe у истоимeном 

сeлу, на обали рeкe Топлицe, нeдалeко од Прокупља. Архeолошко налазиштe Плочник 

јe заузимало површину од 120 хeктара, коју јe чинило нeколико цeлина, ограничeних са 

три странe водотоковима рeка. Њeгови становници бавили су сe пољоприврeдом, 

рукотворинама, умeтношћу и мeталургијом, а основни матeријал за израду оруђа јe био 

камeн. У склопу архeолошког налазишта Плочник пронађeне су кeрамичке посуде, 

прeдмeти и оруђа израђeни од камeна и бакра.  

Руско-српски хуманитарни центар је прва локација у Нишу коју посећујемо. 

Центар је формиран између Владе Руске Федерације и Владе Републике Србије о 

сарадњи у области хуманитарног реаговања у ванредним ситуацијама, спречавања 

елементарних непогода и технолошких хаварија, као и уклањања њихових последица. 

Настао је у циљу подршке развоја могућности хуманитарног реаговања на ванредне 

ситуације у Србији и у другим државама балканског региона. Такође смо обишли и 

Ћeлe-кулу сачињену од лобања српских ратника након битке на Чегру 1809. године, 

јeдинствeни спомeник на свeту. Након паузе за ручак, одлазимо у општину Алексинац, 

тачније село Горњи Адровац и посећујемо цркву Св. Тројице, која је у народу позната и 

као Руска црква. Подигнута је на месту где је у српско–турском рату 1876. године као 

добровољац погинуо руски пуковник Николај Николајевич Рајевски по коме 

је Толстој обликовао лик Вронског у роману „Ана Карењина“. Према легенди, 

пуковник Рајевски је пре него што је изгубио живот, изговорио реченицу: „Ако 

погинем, срце ми оставите у Србији, а тело пренесите у Русију“. Тако је и учињено. 

Поново смо на простору општине Крушевац овог пута у посети манастиру 

Ђунис. Многи су за овај манастир сазнали захваљујући списатељици Љиљани 

Хабјановић Ђуровић која је у својој књизи поред историјских чињеница описала и 

несвакидашњи догађај који се догодио у животу девојчице из села Ђунис. Манастир је 

посвећен Св. Роману и један је од најстаријих манастира Српске православне цркве. 

Име је добио по монаху Роману Синаиту који је овде живео и чији се гроб налази у 

манастиру. Након обиласка комплекса манастира, уз размену утисака, у касним 

вечерњим сатима стижемо у Блажево. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1876
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%98_%D0%A0%D0%B0%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_(1839%E2%80%941876)
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2_%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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