
 

 

 

 

ДАН 3. (03. август 2021. године) 

ГОЛУБАЦ – НЕГОТИН – КЛАДОВО 
 

Након доручка у хотелу Голубачки град joш једном се срећемо са нашим пријатељима из 

Туристичке организације општине Голубац. Добијамо пригодне поклоне и договарамо 

потенцијалну сарадњу. Затим, одлазимо у посету манастиру Тумане, српском средњове-

ковном манастиру који последњих година привлачи велики број посетилаца и ходоча-

сника. Манастир се налази на обали Туманске реке, 9 km јужно од Голупца. Учесници су 

присуствовали молитви у дворишту манастира са великим бројем верника. Оно што смо 

осетили и видели далеко је превазишло наша очекивања. Највећи број нас је овде дошао 

први пут и имаћемо о чему да мислимо и причамо. Након посете манстиру, група је 

обишла тврђаву Голубачки град уз стручно вођење колеге географа. Тврђава је специфи-

чна због чињенице да није познато ко ју је основао. Датира из 14. века и споменик је 

културе од изузетног значаја. Такође, тврђава је позиционирана на уласку у Ђердапску 

клисуру, највећу клисуру пробојницу у Европи. Учесници су одгледали филм о бурној 

историји тврђаве (услед њеног стратешког значаја), обишли куле и упознали се са 

традиционалним средњевековним одевањем. Пут се наставио низводно Ђердапом и 

следећа станица је био Лепенски вир. Лепенски вир је значајно европско археолошко 

налазиште, на десној обали Дунава, из периода мезолита и раног неолита. Поред разгле-

дања макета некадашњег насеља, камених жртвеника, апстрактних и фигуративних 

скулптура, учесници кампа су погледали и филм о процесу истраживања овог локали-

тета. Истраживањима је руководио проф. др Драгослав Срејовић познати академик и 

археолог Београдског Универзитета. Недалеко од Лепенског вира, посећен је кањон 

Бољетинске реке. У кањону су видљиви слојеви седимената таложени милионима годи-

на, а на основу положаја слојева могу се закључити који су били правци тектонских 

покрета. На геолошком профилу може се анализирати геолошка историја у последњих 

150 милиона година. Кањон се популарно назива „српски Колорадо“. Пауза за ручак је 

реализована у етно комплексу „Капетан Мишин брег“ недалеко од Доњег Милановца. 

Пријатан амбијент, поглед на најшири део Дунава у Ђердапу, традиционални специја-

литети као што су похована коприва и влашки сир су пружили учесницима кампа 

специфичан угођај. После ручка пут настављамо ка најнижем превоју (Попадија) и делу 

Србије, Неготинској крајини. Пре Неготина, посећен је Штубик, место које има мање од 

2000 становника, али чак три споменика подигнутим руским борцима. Два споменика су 

посвећени биткама из 1807. године за време Првог српског устанка, а последњи борбама 

из Другог светског рата. У Неготину, Галерији Дома културе „Стеван Мокрањац“, је 

такође организовано свечано отварање изложбе „Најлепша земља“ РГД-а. Изложба је 

медијски изузетно пропраћена, уз извођење традиционалних српских и руских песама 

(професори музичке школе сопран Магдалена Антић, и извођач на хармоници Стефан 

Николић) и свечано обраћање директора Центра РГД-а у Србији и директора Истори-

јског архива Неготина Ненада Воиновића. Вечера је од стране наших домаћина органи-

зована у амбијенту Рајачких пимницама, аутентичном привредном винарском насељу. 

Пети дан кампа се завршава ноћењем у Кладову. 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 


