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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Председник општине Голубац даје саопштење за јавност поводОм објава на 
друштвеним мрежама и интернет порталима, Димитрија Плећевића старешине Манастира 
„Тумане“, где исти наводи да Општина Голубац жели да сруши Манастир „Тумане“, 
притом наводећи цитирам "Голубачки општинари гори од Ђавола."

Поступајући по допису Министарства животне средине бр.353-03-01498/2017-18 од
31.07.2017. године, надлежни инспектор за заштити животне средине и надлежни 
грађевински инспектор Општинске управе Голубац су дана 15.09.2017. године, извршили 
инспекцијски надзор над надзираним субјектом Манастиром Тумане, који припада 
Српској Православној Цркви-Епархији Браничевској, а у вези изведених радова на 
заштићеном подручју, споменику природе "Бигрена акумулација код Манастира Тумане", 
као и изведених радова код воденице-гостопримнице на реци Туманки код Манастира 
„Тумане“. Инспекцијски надзор је  рађен у циљу утврђивања навода и чињеничног описа из 
Извештаја о стручном надзору Завода за заштиту природе Србије од 06.07.2017. године, у 
коме се констатује да је природно добро споменик природе "Бигрена акомулација код 
Манастира Тумане" чији је  управљач Туристичка организација Општине Голубац, у 
великој мери девастирано и да је нарушен природни амбијент као и да нису испоштоване 
опште мере заштите које су прописане актом о заштити. Инспектори су на терену уз 
присутву управљача природног добра и присутног лица надзираног субјекта Манастира 
„Тумане“, вршили теренски инспекцијски надзор у циљу утврђивања чињеничног стања. 
При овом надзору од стране инспектора није поменуто никакво рушење Манастира 
„Тумане“. Напомињемо да су инспектори радили, а и даље раде надзор у складу са 
Законом о заштити природе, Законом о заштити животне средине, Законом о планирању и 
изградњи и Законом о инспекцијском надзору, који важи за све, па и за старешинство 
Манастира „Тумане“. После извршене контроле на терену на друштвеним мрежама и на 
интернет порталима старешина Манастира „Туман“ Димитрија Плећевића, изнео је низ 
неистина на рачун Општине Голубац, наводећи да Општина Голубац жели да сруши 
Манастир „Тумане“, да онемогућава обнову Манастира, уз позив верницима да у понедљак
18.09.2017. године, дођу испред Манастира и спрече рушење истог.

Овим путем обавештавамо јавност да Општина Голубац ниједним својим потезом 
не жели да онемогући обнову Српске светиње Манастира „Туман“, а камоли да га руши. 
Општина Голубац у свом раду се придржава позитивних законских прописа, који важе за 
све па тако и за старешинство Манастира „Туман“. Општина Голубац ће и даље помагати 
обнову Црква на својој територији, и ове године је  на основу Јавног позива Црквама и 
Верским заједницама, за обнову Црква у Баричу, Браничеву и Голупцу, доделила средства 
у висини од 1.010.000,00 динара. Старешинство Манастира „Тумане“ није поднело пријаву 
по овом конкурсу, тако да им ове године нису могла бити додељена средства која су 
обезбеђена у буџету Општине Голубац, за ове намене. Такође истичемо да је Општина и у



претходном периоду старешинству Манастира „Туман“, нудила стручну помоћ у 
легализацији бесправно изграђених објеката, као и помоћ у добијању потребних 
сагласности и дозвола за изградњу нових објеката, али старешинство Манастира 
очигледно не жели да прихвати ту помоћ, већ граде и раде без потребних сагласности и 
дозвола, понашајући се као да закони неше земље не важе за њих.

На крају напомињемо да је Општина Голубац и даље спремна да помогне обнову 
Манастира „Туман“, и да је спремна на сарадњу са старешинством Манастира, уз један 
једини услов, ато  је да се поштују сви позитивни законски прописи Републик# Србије.
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