
И З В Е Ш Т А Ј 

са студијског путовања „Путевима српског краља Милутина“ које је реализовано у недељу, 12. 

марта 2017. године у Софији, држава Бугарска 

 

               На пут у Бугарску, у недељу, 12. марта 2017. године, упутило се 10 наставника ОШ „Бранко 

Радичевић“ Вранеши: 

1. Нена Пековић 

2. Маја Гочанин 

3. Љиљана Трифуновић 

4. Светлана Марковић 

5. Јелена Мајкић 

6. Дарко Пејковић 

7. Мирјана Дугалић 

8. Јасна Јеротијевић 

9. Снежана Савковић-Секулић и 

10. Александра Главчић. 

 

   Полазак је био у 7h из Врњачке Бање, чeму је претходио трансфер путника из Краљева и 

околине. Путовали смо аутопутем до Ниша, а одатле, поред Димитровграда, стигли до 

границе са Бугарском.  

               
 

Уз пар формалности, веома брзо, наставили смо пут до суседне престонице. 



У Софији смо посетили: 

 Велелепну катедралу Александра Невског ( патријаршијска катедрала Бугарске 

православне цркве, саграђена 1912. године, посвећена поменутом светитељу, 

руском кнезу и руским војницима, погинулим у Руско – турском рату 1877 – 1878., 

након којег је Бугарска добила државност од Отоманске империје; изграђена је у 

необизантијском стилу и представља једну од највећих православних храмома на 

свету; заштитни је знак Софије) 

                                              

 
 Цркву Свете Софије (друга најстарија црква у Софији) 

                 
 



 

 

 Ротонду Св. Ђорђа (најстарија грађевина у Софији; ранохришћанска црква 

саграђена од црвене цигле од стране Римљана у 4. веку; фреске унутар централне 

куполе датирају из периода 12-14. века) 

       
 Статуу св. Софије ( симбол града, са постољем висока 22 метра; постављена 2000-те 

године) 

                                  

 



 Цркву Св. Недеље (једна од најлепших грађевина Бугарске, првобитно изграђена у 

10-ом веку; за Србе незаобилазни сегмент у обиласку града, јер у овој цркви 

почивају мошти краља Милутина – највећег српског задужбинара, које су у 

бугарску пренете из села Трепча 1460-те године за време епидемије куге, због чега 

ову цркву зову још и црква светог краља; историја бележи да је краљ Милутин 

подигао и обновио више од 40 светиња; градио је и болнице и школе, а његове 

задужбине, осим у Србији и Бугарској, још постоје у Цариграду, на Светој Гори, у 

Јерусалиму...  ) 

         
 

 

 Витоша булевар (централно градско шеталиште Софије) 

                                                                            



 

 

 Палату правде (са два огромна кипа лава) 

           

 

 

 Народно позориште Иван Вазов (најстарији и 

најпризнатији театар у Бугарској; основано је 1904. године; 

неокласична зграда пројектована од стране познатих бечких 

архитеката позоришта Hermanna Helmena и Ferdinanda Fellnera; 

налази се на новчаници од 50 лева) 

 

 

 

 

 

  

  

  

 Руска црква Св. Николаја Чудотворца ( 

изграђена 1914. године  као службена 

црква руске амбасаде; у крипти која се 

налази у склопу цркве смештени су 

остаци Св. надбискупа Серафима)  

                                              

       



 У повратку смо посетили највећи тржни центар на Балкану „Mall“. 

 

 

                             
 

 

 Уз неколико кратких пауза, у Врњачкој Бањи били смо око 23h.  

 

 

 

                                


