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12. и 13. дан 

 
Београд и његова околина 

 

„Небо је над Београдом пространо и високо, променљиво, а увек лепо; и за 

зимских ведрина са њиховом студеном раскоши; и за летњих олуја када се цело 

претвори у један једини тмурни облак који, гоњен лудим ветром, носи кишу помешану 

с прашином панонске равнице; и у пролеће кад изгледа да цвате и оно, упоредо са 

земљом; и у јесен кад отежа од јесењих звезда у ројевима. Увек лепо и богато, као 

накнада овој чудној вароши за све оно чега у њој нема и утеха због свега што не би 

требало да буде. Али, највећи раскош тога неба над Београдом, то су сунчеви заласци. 

У јесен и у лето они су пространи и јарки као пустињске визије, а зими пригушени 

тмастим облацима и рујним маглама. А у свако доба године врло су чести дани кад се 

огањ тога сунца које залази у равници, међу рекама под Београдом, одбије чак горе у 

високој куполи неба и ту се преломи и проспе као црвен сјај по разасутој вароши. Тада 

сунчано руменило обоји за тренутак и најзабаченије углове Београда и одблесне у 

прозорима и оних кућа које иначе слабо обасјава.“ 

Иво Андрић 

 

Након доручка у Студентском граду, пријатно топао јулски дан је планиран за 

посету Авали, слободно време на Ади Циганлији и вечерњи обилазак града. Положај 

Авале као тачке са које се може осматрати и бити близу најважнијих речних и 

транспортних путева Балкана, разлог је што се на врху планине давно налазило римско 

утврђење. Затим и средњовековни српски град Жрнов, који заузимају Турци први пут 

средином XV века и место називају Хавала (видиковац). У подножју Авале су рођени 

устаници из породице Чарапић, који су се борили за слободу града – Васа и његов син 

Иван, први градоначелник Београда. На месту одакле се полазило у бој данас се налазе 

споменик Васи Чарапићу и планинарски дом „Чарапићев брест“, са комплексом 

спортских објеката и обележеним стазама за пешачење. На највишој коти планине 

подигнут је споменик Незнаном јунаку, дело вајара Ивана Мештровића. Једна од 

највећих атракција планине коју смо посетили свакако је Авалски торањ висок 205 

метара, са рестораном на висини од 120 метара, из којег се пружа величанствен поглед 

на Шумадију и Београд.  

На реци Сави, у непосредној близини ушћа у Дунав налази се некадашње 

острво, а сада полуострво Ада Циганлија. Плажа око Савског језера је уређена и 

опремљена неопходним инфрастуктурним објектима и представља једну од највећих и 

најлепших плажа на вештачким језерима у Европи. Једна група је време искористила за 

рекреацију на води, друга за шетњу поред језера, а трећа група се одлучила за одмор у 

оближњим пријатним ресторанима. Поподневни и вечерњи сати су планирани за 

обилазак центра града и слободно време. 

Последњи дан боравка наших гостију из Руске Федерације планиран је за 

резимирање свега што смо у претходне две недеље видели, осетили и доживели. Како 

би утисак био комплетан, а сећања о Београду трајнија, поново шетамо улицом Кнеза 

Михаила, обилазимо зидине тврђаве на Калемеграду и посматрамо ушће реке Саве у 

Дунав. У наставку обилазимо Народни музеј који је за посетиоце поново отворен након 

15 година и Музеј Николе Тесле.  

Нова стална поставка Народног музеја обухвата време од палеолита све до 

уметности XX века и организована је на три нивоа репрезентативног здања. Кроз 
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сталну поставку се преплићу резултати свих музејских делатности и активности, од 

истраживања и конзервације до интерпретације и едукације. Музеј је приступачан за 

посетиоце јер уз визуелни склад постоји и пратећи материјал у виду текстова, легенди и 

дигиталних садржаја који омогућава пријатан боравак у музеју али и прилику за 

откривање, сазнавање и учење.  

Упознавње са животом и радом Николе Тесле је реализовано у његовом музеју 

кроз сталну поставку. Посетиоци су истражили његов животни пут од првог сусрета са 

науком, константне потребе за усавршавањем, све до досегнутих висина. Поред 

упознавања са Теслиним открићима кроз презентацију стручно обучених водича и 

пуштања у рад јединствених експоната, посетиоци су погледали и кратак документарни 

филм о животу Николе Тесле.  

Враћамо се на заједнички ручак јер је остало таман толико времена да се наши 

гости полако припреме за пут. Након краћег поподневног одмора, упутили смо се 

према аеродрому „Никола Тесла“ где смо уз искрене честитке и обострано задовољство 

пожелили да се ускоро поново окупимо. 
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