
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - БЕОГРАД
Радослава Грујића 11, Београд
Госпођа Мирјана Андрић, директор 

Предмет:  Достављање техничке документације коју израђује Републички 
завод за радове на реконструкцији и конзервацији тврђаве Голубац

Веза: Допис које сам упутила Републичком заводу дана 06.02.2017,  
Захтев који сам упутила дана 22.02.2017, допис од 15.03.2017. и 
одговори Завода бр. 10/13 од 22.02.2017, 20/10 од 13.03.2017. и 
20/16 од 24.03.2017.

 

Поштована госпођо Андрић,

Упутила  сам  6.  фебруара  2017.  године  молбу  Републичком  заводу  за
заштиту споменика културе Београд да ми, као аутору и одговорном пројектанту
Пројекта ревитализације тврђаве Голубац, достави техничку документацију коју
израђује за потребе извођења радова на тврђави Голубац. 

Ви сте ми одговорили дописом бр. 10/13 од 22.02.2017. да таква документа
Републички завод не поседује. 

Поновила сам свој захтев дана 22. фебруара 2017. године, позивајући се на
Закон  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја  („Службени
гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).  

Ви  сте  ми  одговорили  да  Републички  завод  ипак  поседује  тражена
документа,  али  да  нема  копир  апарат  А3  формата  и  доставили  сте  само  два
записника Стручног савета Републичког завода (без прилога). 

У  последњем  допису  (бр.  20/16  од  24.03.2017),  наводите  фрагменте
техничке документације које имате и да треба да наведем на шта се односи мој
захтев. 

Предлажем да не околишате, јер је мој захтев веома конкретан и односи се
на  један  пројекат  за  један  објекат  -  тврђаву  Голубац,  који  има  грађевинску
дозволу,  добијену  према  пројекту  који  сам  израдила.  У  мом  захтеву  је  јасно
наведено шта је потребно да доставите у законском року. Можете консултовати
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр,
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС,
98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и Правилник  о садржини, начину и
поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и
намени објеката  („Сл. гласник РС”, бр. 23 од 2. марта 2015, 77 од 9. септембра
2015,  58  од  22.  јуна  2016),  да  се  информишете  шта  је  Пројекат  за  извођење.
Пројекат мора да буде комплетан, са свим прописаним  свескама и деловима по
закону и подзаконским актима  - решење о одређивању одговорног пројектанта,



изјава  одговорног  пројектанта,  технички  опис,  предмер  и  предрачун,  цртежи
постојећег и пројектованог стања, детаљи. Дакле, тражим да доставите све што
сте израдили за тврђаву Голубац по уговору са ДОО Тврђава Голубачки град.

 Документа конзерваторског надзора које сте доставили нису комплетна.
Молим да ми доставите упутство које су потписала три члана конзерваторског
надзора (Б.  С. Павелка,  Д. Тодоровић, С. Јејић),  којим се одобрава коришћење
продужног  малтера  (од  12.05.2015)  и  друга  писана  упутства  конзерваторског
надзора. 

У Записнику који сте доставили, бр. 18/17 од 18.10.2016, наводи као прилог
„текст  предлога  услова  за  израду  пројекта  реконструкције  Деспотове  палате  у
Голупцу и цртежи: ситуације, постојећег стања палате, основе приземља и спрата,
пресеци и изгледи према идејном решењу арх. Д. Тодоровића“. Захтевам да ми се
достави овај  прилог,  односно идејно решење.  То идејно решење су урадили Б.
Стојковић Павелка и Д. Тодоровић половином 2016. године и заборавили сте да га
наведете.  

У складу са чл. 17 Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја,  платићу  износ  нужних  трошкова  за  израду  копија,  у  складу  са
прописаним трошковником, као и стварним трошковима штампе цртежа већих од
формата А3. 

У  копирници  у  којој  и  Завод  има  стални  уговор  за  копирање  (Copy
Centar KUP, Цара Николаја II, бр. 46) отворила сам наменски рачун за копирање
Пројекта  за  извођење.  За  један дан ће  све  ископирати  и  копију можете  да  ми
доставите  поштом.  Нема  разлога  да  „40  дана“  избегавате  законску  обавезу  да
доставите  тражену  документацију,  посебно  јер  је  Закон  о  доступности
информација од јавног значаја прописао рок.

Остајем  при  свом  захтеву  од  22.  фебруара  2017.  за  приступ  траженим
информацијама од јавног значаја, које је потребно да ми доставите поштом.  

Марија Јовин

аутор пројекта реконструкције
и конзервације тврђаве Голубац

Београд, Хусинских рудара 49

тел. 064 4713200

Београд, 4. април 2017.

Достављено: - Наслову

- Поверенику за за информације од јавног значаја и заштиту 
  података о личности


