
РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР РУСКОГ ГЕОГРАФСКОГ ДРУШТВА У СРБИЈИ 

И 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

у сарадњи са спонзорима и пријатељима Кампа:

НИС а.д. Нови Сад, Vip Sistems Београд, Дејан Јовановић Москва, 

Град Крушевац и фабрика мазива ФАМ а.д., Општина Брус, 

Вино Жупа а.д. Александровац, Српско-руски хуманитарни центар Ниш, 

Завичајни музеј Жупе Александровац, 

Ресторан “Колиба” и Апартмани “Пахуљица” Брзеће



ПРВИ ЛЕТЊИ СРПСКО-РУСКИ 

ЕКОЛОШКО-ГЕОГРАФСКИ КАМП

Место и време одржавања: Блажево, 12-26. 07. 2016.



БЕОГРАД 12. 07. 2016.

Долазак студената и 

наставника Лењинградског 

државног универзитета 

Пушкин на Аеродром 

“Никола Тесла”.



Током поподнева са 

студентима Географског 

факултета обилазак 

града: Ташмајдан, 

Црква Св. Марка, Руска 

црква (Храм Св. 

Троице), Улица кнеза 

Михаила, Калемегдан, 

Скадарлија, Дорћол... 



Испред цркве Св. Марка на Ташмајдану



Споменик херојима у Београду

Споменик Николају II, Београд







БЕОГРАД  - БЛАЖЕВО 13.07. 2016. 

Blaževo

Долазак у 

Блажево у 18 h. 

Прва 

пауза и 

освежење 

у Појату 

Доручак и 

полазак из 

Београда у 

10 h. 

Aleksandrovac

Обилазак 
“Вино Жупа” 

Александровац



Организована је краћа презентација 

о овом предузећу.



Домаћини из а.д. 

Вино Жупа су у 14 h

приредили ручак за 

учеснике Кампа. 



Обилазак Завичајног музеја и Музеја виноградарства





Разгледање музеја виноградарства



Испред Кампа у Блажеву



БЛАЖЕВО – БРУС 14. 07. 2016.



Током преподнева 

подигнут је шатор за 

потребе рада Кампа 

Помоћ екипи Српско – Руског хуманитарног центра из Ниша





На повратку у Брзећу је организована 

пауза са ужином и посета локалитету 

Мрамор (развођу између сливова Расине и 

Топлице).



По повратку у Камп 

организован је обилазак 

планинског терена у атару 

села Блажева. 



Aнализирање многобројних попречних профила на путу према 

водопаду Јеловарник



Скицирање попречних 

профила на путу према 

водопаду Јеловарник





Упознавање са дугом (од антике) и

богатом историјом Запланине





БЛАЖЕВО – ЛУКОВСКА БАЊА 16. 07. 2016. 



Луковска Бања,  на 

крајњим SE падинама 

Копаоника. Бања је 

на 680 m н.в. Припада 

групи најстаријих 

бањских лечилишта у 

Србији. 

Очувано је предање да је често 

била коришћена од краља 

Милутина, а интензиван развој 

бележи од 1999. године –

изградња хoтела Копаоник. 



Луковска Бања обилује изворима

термоминералне воде (56-69˚ C)

укупне издашности 100 l/s.





Отворени и затворени базени у Луковској Бањи



Поздрав из 

Луковске Бање 



КОПАОНИК – ДОЛИНА ИБРА - СТУДЕНИЦА 17. 07. 2016.

Обишли смо:

 Јошаничку Бању

 Биљановац

 Ушће

 Студеницу

 Стару и Нову

Павлицу



Копаоник – планина батолит



Лоше временске прилике, за летњи период године, на Копаонику

(магла и температура од свега 5˚ C) су утицале на промену плана.





Спомен обележје херојима отаџбине 

из 1999. године. 



Посебна пажња је посвећена 

манастиру Студеница (XII 

век) једном од најлепших 

српских и светских 

манастира.



Манастири Стара и Нова 

Павлица (XII и XIV век) су 

употпунили представу о 

историји овог простора. 



Преко Руднице и 

Копаоника смо се у 

касним вечерњим 

сатима вратили у 

наш Камп. 



БРУС – ДУБ – ДРЕНЧА – ВИТКОВО 18. 07. 2016. 



Оближња виноградарска насеља (пољане)

Мала и Велика Црвена Јабука



Подруми у пољанама 

(некадашња виноградарска 

сезонска насеља) Мала и Велика 

Црвена Јабука



Пут нас је даље водио у манастир Дренча у истименом насељу које се 

помиње у Повељи кнеза Лазара и монаха Спиридона. 

Подигнут је од стране монаха Доротеја и његовог сина Данила. Посвећен 

је Ваведењу Богородице (познат и као Дренча и(ли) Душманица). 



Примљени смо од игуманије Фотине, која нам је под тремом, уз 

освежење, показала право гостољубље. 







Представа о Жупи је употпуњена основним елементима њене 

баштине (виногради, виноградарство и винарство) 



KРУШЕВАЦ – ФАМ – БОШЊАНЕ 19. 07. 2016. 



Град Kрушевац, престоница Србије (1371-1403) кнеза Лазара 

Хребељановића, а данас економски, административни, културни, 

здравствени, образовни, информативни и спортски центар 

Расинског округа. 



Све је почело у Скупштини Града

Крушевца, репрезентативном

здању старијем од једног века, а

грађеном у духу неокласицизма.

Разгледање Мозаик сале и Сале

за седнице.







Фабрика мазива ФАМ а.д. Крушевац



Програм нас је даље водио у 

Бошњане - манастир Св. 

апостола Луке у чијем 

саставу је и капела Св. 

Лазара Косовског и Св. 

Николаја Романова. Дочекани 

смо од стране архимандрита 

мр Алексеја, јеромонаха Луке 

и монахиње Јелене. 



У раним вечерњим 

сатима домаћини, Град 

Крушевац и Фабрика 

мазива ФАМ а.д. су нам 

организовали вечеру и 

још једном указали 

поштовање. 



ПЛОЧНИК – НИШ – ЂУНИС 20. 07. 2016. 









Српско-руски хуманитарни центар у 

Нишу је наше следеће одредиште. 

Уосталом они су већ подржали наше 

активности на терену. На самом 

доласку запажамо организацију, 

опремљеност, хијерархију. 



Примљени смо у 

модерној и 

функционалној 

конференцијској сали и 

понуђени освежењем. 

Управа Центра нас 

исцрпно информише о 

многобројним 

сегментима свог рада и 

живота. 

Приказан је богат видео 

материјал. 



Манастир св. Романа у Ђунису - један од најстаријих манастира у 

Србији. 



У манастиру је био сахрањен гроф Николај Николајевич Рајевски, 

руски племић, пуковник и добровољац, који је притекао у помоћ 

Србији 1876. године. 



У седиментима крупнозрних пешчара и

песковитих глина јављају се

интерстратификовани дацитски

туфови и туфолики пешчари – зеолит

(чистоће 80-90 %). Руду зеолита су први

картирали и истражили геолози Руске

Империје 1903., а њена комерцијална

експлоатација је отпочела 1996. године.

Процењена количина руде зеолита је 500

000 t, а ми смо обишли један од

отворених и активних профила.

ИГРОШ - ПОМПЕЈА 21. 07. 2016. 



Производни погони Фудленда (Foodland) - једног од пет правних лица у

Србији, а који послују у саставу компаније Атлантик Груп (Atlantic Grup).



Менаџмент фабрике нас је срдачно 

дочекао, угостио и са великим 

стрпљењем одговарао на низ наших 

питања. 



На растанку, сви учесници Кампа су добили прикладне поклоне из 

асортимана производног програма фабрике. 



У повратку смо, на развођу Пепељуше и Расине, обишли још

неколико отворених геолошких профила у напуштеним мајданима.



JАРАМ – ПАНЧИЋЕВ ВРХ – НЕБЕСКЕ СТОЛИЦЕ 22.0 7. 2016. 







По изгледу планине најупечатљивији је простор Равног Копаоника

(површине 160 km2), висока и пространа флувио-денундациона

површ, чији је највиши део у зони Суво Рудиште - Панчићев врх.



Дуго је овај простор био 

средиште среброносног 

рударства и металургије 

(античког Montagna dell Argento, 

српског Копаника и турског 

Gimiš-dag-а). 





Највиши врх (2017 m) од 1951. године 

носи назив по Јосифу Панчићу (раније 

Миланов врх, по краљу Милану 

Обреновићу). 

Тада је на врху планине подигнут 

маузолеј Панчићу. 



Мали предах... 





Освежење и ужина





На Небеским столицама, код 

локалитета Црквине, су обиђени 

остаци већег утврђења и остаци 

храма Св. Прокопија (једно од 

највиших саркралних објеката и 

археолошких локалитета на 

Балканском полуострву). 



Назив локалитета Небеске столице датира од 1895. године. Тада је

по налогу Топографског одељења премеравана ова област од

стране младог официра Живојина Мишића (касније један од

четворице српских војвода), који је три велике стене под Сувим

Рудиштем управо картирао као Небеске столице (1915 m).



"Допустите ми, да се овом приликом послужим том лепом особином

човечјег духа да Вас одведем у један прекрасан крај од Србије, у коме сам

често и радо боравио... У коме сам сваки пут находио што год ново да

видим или чему да се дивим, који нисам никад остављао, а да не бих

пожелео, да се још једном тамо наврнем, а то је Копаоник и његово

подгорје”

Јосиф Панчић, 1868



Иницијални развој 

туристичког насеља 

везује се за средину 

четврте деценије XX 

века када су изграђени 

објекти Српског 

планинарског друштва и 

Удружења студената из 

Београда. 

Током 1981. Копаоник 

добија статус 

међународног смучарског 

центра на коме се наредне 

године одржава Балкански 

скијашки куп, а потом, 

1983. Европски куп. 

ГРАНД – ЦЕНТАР - МЕТОЂЕ 23. 07. 2016. 



Дочекани смо 

традиционалном 

добродошлицом и 

менаџментом спремним 

да нам покаже све 

саржаје свог система. 



Обишли смо различите смештајне јединице, конгресне сале,

ресторане, спа и велнес садржаје, ... Домаћин нас је, уз послужење,

угостио у клубу Хавана.



Поподне смо се пешачком стазом упутили на простор 

Гвоздац – Метође. 



Гвоздац је зона некадашњег 

континуираног рударства са 

бројним остацима поткопа, 

откопа, свртњева, шахтова, 

шљачишта и згуришта.



Из једне истражне бушотине избија 

млаз воде „гејзир Гвоздац“ са 

висином воденог стуба од 7-8 m. 







Кроз храм тече вода за коју постоји народно 

веровање да има исцелитељску моћ.



Посетили смо Замак културе у 

Врњачкој Бањи.

Након разгледања и упознавања 

са историјатом објекта, проф. 

др Видојко Јовић, академик, 

одржао је два предавања на 

руском језику.

Првим предавањем нас је, речју 

и сликом, упознао са геологијом 

Врњачке Бање, а друго 

предавање је било посвећено 

геохемији животне средине и 

њеном утицају на људско 

здравље.

БЛАЖЕВО  - ГОЧ - ВРЊАЧКА БАЊА – РАВАНИЦА - БЕОГРАД 24.07. 2016



Након дискусије на питања покренута током предавања,

учесници Кампа су имали прилику да обиђу остале културне

садржаје (поставка слика, архолошка, етнографска и историјска

збирка) Замка Културе.





Око урећених водотокова Врњачке и Липовачке реке, са дрворедима,

простиру се добро однеговани паркови са разноврсним дрвећем,

цвећем и украсним растињем на кога се надовезује храстова шума

”Рај”, четинарска шума ”Борјак” и даље природне шуме Гоча.





После обиласка Врњачке Бање упутили смо се ка Манастиру

Раваници, задужбини кнеза Лазара. Манастир Раваница је вековима

мукотрпно чуван као изузетно сведочанство стваралачких напора

српског народа.



Раваница је саграђена између 1375. и 1377. године, а фреске су

осликане неколико година пред Косовску битку.

На ктиторској композицији се, поред кнеза Лазара, налази и

књегиња Милица и њихови синови Стефан и Вук.



Манастир Раваница - XIV век 



ПОНОВО СМО У БЕОГРАДУ 25. 07. 2016.

”... Ко је имао среће да се јутрос пробуди у Београду, може

сматрати да је за данас довољно постигао у животу. Свако даље

инсистирање на још нечему, било би нескромно ...“ (Д. Радовић)







”Он се као свинкс прућио на ставама Саве и Дунава и гледа на

панонску равницу, одређен својим положајем да у њој изазива велике

догађаје и да на њу најјаче утиче. Све велике реке, које протичу

кроз панонски басен, конвергирају према Београду”.

Цвијићево одређење положаја Београда



БЕОГРАД – АЕРОДРОМ “НИКОЛА ТЕСЛА” 26. 07. 2016.

Полазак студената и 

наставника Лењинградског 

државног универзитета 

Пушкин са Аеродрома 

Никола Тесла. 






