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ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Организатор: Комисија за спелеологију ПСС 
 
Вођа акције: Немања Милосављевић 
 
Техничка и финансијска подршка: 

- Дирекција за изградњу града Ниша (у даљем тексту ДИГН) 
- Српско руски хуманитарни центар, Ниш (у даљем тексту РСХЦ) 
- Градска општина Пантелеј 

 
Период извођења: 

- 18. октобар – припремни дан 
- од 19. до 23.октобра – активни период 
- 24. октобар – завршни дан 

 
Место извођења: село Церје, Ниш 

- Церјанска пећина (Провалија) 
- Церјанска пропаст (Бељаница) 
- Пештер у Пљочак (Мала Бељаница) 

 
Смештај учесника: 

- Учионица ОШ ''Стеван Синђелић'' у селу Церју опремљена са 20 пољских 
кревета, са јастуцима и ћебадима (донација РСХЦ) 
 

Исхрана учесника: 
- Обезбеђене намирнице донацијом од стране Градске општине Пантелеј, 

допунским средствима ПСС, прилозима учесника и локалних становника 
- За све учеснике доручак и вечера припремани у импровизованој кухињи у 

просторијама школа од стране планинарки из ПК ''Железничар'' Ниш, за 
ручак обезбеђен ланч пакет. 

- Због рестрикције у селу пијаћа вода обезбеђена из бунара првог сеоског 
домаћинства (Чика Јоца) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЦИЉЕВИ АКЦИЈЕ 
 

1. Наставак истраживања канала у Церјанској пећини у зони бивака, 
везног канала Церје – Кравље и сифона на крају пећине, као и 
контрајаме у Церјанској пропасти. 

2. Мапирање раније истраживаних и новооткривених канала у циљу 
комплетирања плана Церјанске пећине и Церјанске пропасти 

3. Утврђивање потенцијалне везе између Церјанске пећине, Церјанске 
пропасти и Пештере у Пљочак 

4. Еколошки аспекти очувања Церјанске пећине (изношење смећа) 
 
ЗАДАЦИ АКЦИЈЕ 
 
Церјанска пећина 

1. Техничко опремање објекта и замена постојеће инсталације новом, 
почевши од улазне вертикале код бивака па све до завршне 
вертикале иза Аниног пролаза, као и од бивака правцем везног 
канала Церје – Кравље до пролаза Худини. 

2. Техничко пењање контравертикале у доточном каналу код сифона 
бр.2. и наставак истраживања поменутог правца 

3. Истраживања језера код крајњих сифона пећине и утврђивање 
могућности наставка канала узводним смером. 

4. Детаљна истраживања у вишим деловима Саломне дворане 
5. Техничко пењање салива у Царичиној дворани 
6. Мапирање деонице од Аниног пролаза до сипоследњег блатног 

сифона и повратним смером узводно 
7. Мапирање комплетне Саломне дворане са вишим новооткривеним 

деловима 
8. Поновно мапирање (само полигони влак) од Саломне дворане до 

бивака 
9. Изношење смећа из старог бивака и дуж главног речног канала. 

 
Церјанска пропаст 

1. Мапирање целокупног објекта 
2. Утврђивање путева циркулације ваздуха у најнижем каналу објекта 
3. Техничко пењање контрајаме у новооткривеној дворани 

 
Пештер у Пљочак 

1. Утврђивање могућности ископа и евентуалних веза са околним 
објектима 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕСНИЦИ 
 

Р.бр Име и презиме Организација 
Период 

активности 
Тип активности 

1 Немања 
Милосављевић 

ПСК ''Двиг'' Владичин 
Хан 

18.-24.10. Вођа акције, 
истраживање и 
мапирање 

2 
Милена Јанковић 

СС ПК '' Железничар'' 
Ниш 

18.-21.10. Заменик вође ак., 
транспорт у 
пећини 

3 Драган Шљивић 
СС ПК '' Железничар'' 
Ниш 

19.-20.10. транспорт у 
пећини 

4 Радомир Никчевић 
СС ПК '' Железничар'' 
Ниш 

20.10. транспорт у јами 

5 Никола Јанковић 
ПК '' Железничар'' Ниш 18.-20.10. транспорт у 

пећини 

6 Др Драган Нешић 
СС ПК '' Железничар'' 
Ниш 

19.-20.10. Стручни сарадника 

7 Благица ПК '' Железничар'' Ниш 18.-21.10. Куварица 

8 Весна ПК '' Железничар'' Ниш 18.-21.10. Куварица 

9 Младен Милошевић ССУ ''Саис'' Књажевац 18.-20.10. Техн.опремање 

10 Милан Миливојевић ССУ ''Саис'' Књажевац 18.-20.10. Техн.опремање 

11 Борисав Марковић 
АСАК 18.-20.10. Транспорт у 

пећини и јами 

12 Ана Катић 
- 18.-20.10. Транспорт у 

пећини 

13 Ива Продановић АСАК 19.-20.10. Техн.помоћ 

14 Дејан Наумов ПК ''Ас'' Београд 19.-20.10. Техн.опремање 

15 Ефросина Христова ПК ''Под руб'', Церово, 
Бугарска 

18.-20.10. Техн.опремање, 
мапирање 

16 Христо Христов ПК ''Под руб'', Церово, 
Бугарска 

18.-20.10. Техн.опремање 

17 Peiman Yavari S.A.R., Iran 18.-23.10. Техн.опремање 

18 Fatemeh Vaghef Damavand Club, Iran 18.-23.10. Техничка помоћ 

19 Mohammad Reza Kiani KMA Club, Iran 18.-23.10. Техн.опремање, 
мапирање 

20 Alexandar Pologea Silex, Brasov, Romania 20.-24.10. Техн.опремање, 
мапирање 

21 Проф.др Слободан 
Марковић 

САНУ 19.10. Гост 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТОК АКТИВНОСТИ 
 
 
18.10. - Припремни дан (Петак) 
- транспорт техничке опреме из Владичиног Хана, Књажевца и Ниша до штаба 
акције у Церју 
- транспорт кревета (РСХЦ), намирница и других потребштина из Ниша до Церја 
- формирање штаба у школи у Церју (уређење учионице за смештај учесника, 
формирање импровизоване кухиње, уређење радног протора и магацина) 
- долазак и смештај учесника 
- презентација циљева и задатак акције, подела по тимовима и радни задаци 
 
Активни период 
 
19.10. (Субота) 
Присуство церемонији отварања визиторског центра код Церјанске пећине, 
обраћање Председник КС ПСС присутнима и давање интервјуа ТВ Зона плус и 
Нишкој ТВ у вези са предстојећим спелеолошким активнсотима. 
 
Екипа 1 (Младен Милошевић, Милан Миливојевић) / 8:30 – 23:45 
Задатак: Техничко опремање у Церјанској пећини од бивака до Аниног пролаза и 
замена старе инсталације новом. 
Резултат: Задатак обављен у потпуности. Екипа при проласку кроз Дворану плоча 
приметила бочни канал за који сумња да није истражен и обавестила вођу акције 
о томе. 
 
Екипа 2 (Милена Јанковић, Никола Јанковић, Ана Катић, Борисав Марковић, 
Драган Шљивић) / 12:00 – 22:30 
Задатак: Транспорт опреме (вреће за спавање, подлошке, храна и сл.) до бивака и 
изношење смећа из старог бивака заосталог из периода 90-их година. 
Резултат: Опрема транспортована; већи део смећа изнесен напоље. Остао већи 
џак потрошеног карбида. 
 
Екипа 3 (Ефросина Христова, Христо Христов, Дејан Наумов, Ива Продановић) / 
12:30 – 19:00 
Задатак: Опремање Церјанске пропасти, мапирање зоне од сифона до 
новооткривене контрајаме и техничко пењање салива у контрајами. 
Резултат: Задаци успешно реализовани; салив у контрајами опремљен до висине 
од око 15м, те сходно томе да се вертикални канал наставља остављено уже за 
будући једноставнији приступ. Мерење обавила Ефросина Христова. 
 
Екипа 4 (Немања Милосављевић, Peiman Yavari, Mohammad Reza Kiani, Fatemeh 
Vaghef ) / 14:00 – 18:15 
Задатак: Рекогносцирање Церјанске пећине у зони Високог канала, Царичиног 
града и Првог бочног левог канала. 
Резултат: У каналу са хеликтитима изнад Високог канала утврђено да је немогуће 
пењање у вишим зонама без техничке опреме, али да је могуће ископавање на 
крају канала (танка калцитна кора испод које се налази слој блата). Салив на врху 
Царичиног града испењан и утврђено да се наставља краћим каналом до 15-ак м 



и да се се слепо завршава у таваници. Истраживањем Првог левог бочног канала 
утврђено да је канал дужи него што је приказан на мапи. У њему постоји 
могућност даљег напредовања. 
 
20.10. (Недеља) 
 
Екипа 1 (Ефросина Христова, Христо Христов) / 10:30 – 19:10 
Задатак: Рекогносцирање и мапирање Дворане блокова у Церјанској пећини 
Резултат: Рекогносцирање ивршено делимично услед недостатка времена и 
чињенице недовољног познавања објекта. Нису откривени нови канали. 
 
Екипа 2 (Peiman Yavari, Mohammad Reza Kiani, Fatemeh Vaghef, Радомир 
Никчевић, Борисав Марковић) / 10:00 – 17:45 
Задатак: Распремање вертикале у контрајами Церјанске пропасти и саме 
Церјанске пропасти. Мерење Церјанске пропасти од последње мерне тачке (на 
дну последње вертикале) до излаза. 
Резултат: Задатак успешно обављен у целости. Одлука о распремању донета 
услед недостатка људства које би у наступајућим данима наставило истраживања 
у овом објекту. Мерење обавио Mohammad Reza Kiani. 
 
Екипа 3 (Немања Милосављевић, др Драган Нешић, Ива Продановић, Дејан 
Наумов) / 10:00 – 12:00 
Задатак: Рекогносцирање терена у околини Церјанске пропасти и Пештери у 
Пљочак 
Резултат: У непосредној близини отвора Церјанске пропасти евидентирана два 
мања  отвора за која се претпоставља да су у директној вези с овим објектом. 
Обављено иницијално ископавање и примећен црвени пешчар. Извршен 
обилазак Пештери у Пљочак (узете координате улаза), на чијем дну постоји слој 
блокова у којима би ископавање било могуће, али и компликовано. 
 
21.10. (Понедељак) 
 
Екипа 1-2 (Немања Милосављевић, Alexandar Pologea - Peiman Yavari, Mohammad 
Reza Kiani, Fatemeh Vaghef ) / 12:00 – 22:00 
Задатак: Одлазак до бивака, његово формирање и разгледање радних тачака у 
ужем подручју бивака. 
Резултат: По доласку у бивак Екипа 2 формирала камп. Екипа 1 обишла доточни 
канала који доводи воду у сифон 2, проласком места последњег ископа (вршеног 
од стране др Нешића у ранијем периоду) и даљим напредовањем изашла у Уски 
канал код Старог бивака. Након тога успешно изведен заобилазак сифон 2. 
Наставак иза сифона који се убрзо завршава непроходним каналима дат скицом 
(A. Pologea) у посебном прилогу. При повратку у бивак примећена контрајама и 
обављено слободно пењање до висине од око 10м. За даље напредовање у 
контрајами преко салива потребна техничка опрема. 
 
22.10. (Уторак) 
 
Екипа 1-2 (Немања Милосављевић, Alexandar Pologea - Peiman Yavari, Mohammad 
Reza Kiani, Fatemeh Vaghef ) / 10:00 – 04:00 



Задатак: Одлазак свих чланова тима до краја пећине, провера стања воде у 
сифонима и могућности даљег напредовања, мапирање завршног дела речног 
канала до Аниног пролаза. Пењање Саливног канала. 
Резултат: Екипа 1 - Опремљена вертикала иза Аниног пролаза којом се силази на 
речни канал. Обављено пливање у средњем сифону и последњем узводном 
сифону, али без евидентирања сувих путева за даље напредовање. Мапирање 
започето. Снимљен део речног канала од последњег блатњавог сифона до улазне 
вертикале и један виши кружни канала у тој зони. Због испражњених батерија на 
ласерском уређају мерење прекинуто. 
Екипа 2 – Рекогносциран канал с лонцима код Аниног пролаза. Канал се завршава 
стрмим зидом висине од око 8м иза којег се спушта вертикала од око 12м. Нађен 
спит што значи да је раније истражен. Сходно да је екипа 1 приметила у десном 
зиду изнад блатног сифона један отвор претпоствка је да се ради о завршетку 
горе описаног канала. Испењан Саливни канал. На његовом врху евидентирана 
старија мерна тачка, али и једно сужење за које је нужно штемовање како би се 
евентулано наставило даље напредовање. 
По доласку у бивак и паковања личних ствари екипа 2 напушта објекат. Због 
вишка слободног времена екипа 1 одлучује да остваривање задатка предвиђеног 
за наредни дан започне исте вечери. У Дворани блокова извршено пењање у 
највишој раније достигнутој тачки, али није пронађена раседну пукотину која се 
вертикалну пружа, а коју је описао Никола Стевановић (ПСК ''Двиг''), пењући се у 
истом каналу на једној од ранијих акција. Уместо тога откривен други канала 
десцедентне оријентације. У готово свим сегментима Дворане блокова 
примећене наслаге гуана и јединке слепих мишева. При повратку извршено 
мерење основног полигоног влака од врха Дворане блокова до мерне тачке 830, 
као и маркирање пута рефлектујућим ознакама. 
 
23.10. (Среда) 
 
Екипа 1 (Немања Милосављевић, Alexandar Pologea) / 12:00 – 18:30 
Задатак: Изношење техничке опреме из бивака и провера стања у 
''неидентификованом каналу'' у Дворани плоча. 
Резултат: При повратку, у десном зиду канала на оквирно половини растојања од 
новог до старог бивака евидентирана фосилизовано кост углављена у стену 
(направљен видео). Обиласком ''неидентификованог канала'' у Дворани плоча 
утврђено је да се ради о раније познатом Ацином каналу, али да његова 
морфологија није верно представљена на нацрту те да је то створило забуну 
екипи која га је пријавила. 
 
24.10. – Завршни дан (Четвртак) 
- паковање и транспорт техничке опреме из школе 
- састанак са Директором ДИГН у просторијама ДИГН 
- гостовање Председника КС ПСС на Радију Глас и интервју са екипом ТВ Прве 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДЛОЗИ ЗА ДАЉИ РАД 
 
Церјанска пећина 

- Извршити мерење везног и завршног дела речног канала иза Аниног 
пролаза и канала са лонцима код Аниног пролаза. 

- Извршити штемовање у сужењу на врху Саливног канала у циљу 
утврђивања евентуланог наставка овог канала и његовог порекла. 

- Наставити мерење у доточном каналу код сифона 2, од последње мерне 
тачке све до ''старог бивака''. Утврдити грешку у ранијем мерење, сходно 
томе да постоји нелогичност на актуелном плану тог дела пећине. 

- Обавити техничко пењање контрајаме у каналу код сифона 2, утврдити да 
ли она представља понорски канал чије је порекло у везном каналу 
Кравље – Церје или има другачију генезу. 

- Наставити истраживање и мапирање Дворане блокова у њеним вишим 
зонама како би се стекла јаснија слика о њеном постанку, позицији у 
односу на познате канале Церјанке пећине и везни канла Кравље – Церје и 
хипотетичког канала којим је депонован седиментни материјал (црвени 
пешчар) у њеним вишим зонама. 

- Обавити поновно истраживање и мерење Ациног канала 
- Обавити поновно истраживање и мерење Првог левог бочног канала 
- Обавити ископавање у каналу са хеликтитима и евентулано пењање по 

вертикалном раседу 
Церјанска пропаст  

- Наставити техничко пењање контрајаме 
- Обавити пењање у зони у којој се канал најкраће приближава сифону (по 

новоизрађеном нацрту) у циљу поналажења канала који евентуано 
заобилази сифон 

- Испитати правце кретања ваздуха у најнижој зони ове јаме (нешкодљивим 
димним средствима) 

 
ПРОБЛЕМИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИЈЕ 

- Недостатак људства (домаћих спелеолога) који би преузели обавезе 
истраживања и других активности током радних дана у периоду трајања 
акције, а посебно спелеолога који већ имају раније искуство у раду у овим 
објектима (како би били вође група). Самим тим се јавила нужност да 
једно лице преузме више различитих обавеза (спелеолошка активност, 
логистички рад, превоз) и тиме буде мање ефикасно у свакој од њих. 

- Недостатак пијаће воде (чесма испред школе није радила), као и 
повремени недостатак техничке воде (пумпа из резервоара повремено 
није доводила воду до купатила у школи). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАКЉУЧАК 
 
Церјанска пећина је опремљена новом инсталацијом што ће омогућити безбедан 
и ефикасан рад екипи која треба обавити мерења крајњих деоница. По окончању 
тог задатка, потписник извештаја, мишљења је да се та деоница треба трајно 
распремити услед мале вероватноће нових открића у зони од бивака до завршног 
блатног сифона. Фокус истраживања треба пренети на Дворану блокова и 
завршне деонице везног канала Кравље-Церје (извршена мерења у овој зони 
усмериће правац истраживања), као и на друге тачке поменуте у делу о 
предлозима за даљи рад. 
Опремање и распремање бивака показало се још једном, као посао који захтева 
доста љуства и одизима времена, те би у будуће било потребно размишљати о 
организацији сталног бивака. 
У пећини се још увек налази одређена количина смећа и посебно, штетног и 
неразградивог карбида, те се треба имати у виду да сваки наредни улазак има за 
циљ изношења бар неког његовог дела. 
Резултати мерења Церјанске пропасти (план јаме) који показују оријентацију 
новооткривеног доточног канала са контрајамом, који гравитира ка истоку као и 
једна од тачака где се доточни канал приближава сифону, отварају могућност за 
напредовање у два потоуно нова правца. Једног, којим би се евентулано 
заобишао сифон и другог који има везу са површином тј са неким другим 
неодређеним спелеолошким објектом (услед приметне циркулације ваздуха). 
Иако није утврђена физичка веза између Церјанске пећине и Церјанске пропасти, 
ипак је истраживањима у оба објекта направљен озбиљан помак и у оба су 
решене извесне недоумице и неподударања. 
Током рада у објектима коришћене су и демонстриране технике топографског 
снимања (Disto x31 са интегрисаним компасом у комбинацији са TopoDroid-ом) 
које нису раније коришћене у акивностим КС ПСС, које су знатно савременије, 
прецизније и ефикасније од до сад коришћених, те би усавршавање у мерачким 
методама и осавремењавање опреме било пожељно. 
Рад у мултинационалним тимовима показао се врло продуктивним, управо због 
различитости приступа у раду и обједињавању знања и искустава. Рад са 
колегама из иностранства на овој акцији  отворио је и могућности за даљу 
званичну/незваничну сарадњу, учешће на њиховим националним експедицијама 
или експедицијама у трећој земљи. Оно што је приметно, јесте недовољан број 
ангажованих домаћих спелеолога, што је утицало да интензитет ативности нагло 
падне после викенда. 
Општи утисак од стране свих учесника јесте да је акција успешно реализована и 
да су готово сви циљеви остварени у задовољавајућој мери. Имајући у виду да се 
овакав тип активности организује у КС ПСС по први пут после деценијске паузе, 
домети и мањкавости послужиће као добра поука у наредним сличним 
подухватима. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЗИ ( у посебним форматима уз извештај) 
 

- Мапа Церјанске пећине (Спелеолошки атлас) 
- Мапа канала у широј зони бивака Церјанске пећине 
- Топографска мапа са планом простирања канала Церјанске пећине 
- Скица канала иза сифона 2 
- Нацрт (план и профил) Церјанске пропасти 
- Полигони влак врх Дворане блокова – тачка 830 
- Фотографије и видео материјал 
 
 
 
 
 
                                                                                          Подносилац извештаја 

Председник Комисије за спелеологију                                    
                                                                                           Немања Милосављевић 
 

 
 
 
 
 
  


