
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Господин Владан Вукосављевић, министар
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Поштовани господине Вукосављевићу,

Као  аутор  и  одговорни  пројектант  Пројекта  реконструкције  и  конзервације  тврђаве
Голубац,  желим да Вас обавестим о својој забринутости за стање споменика у које га
доводи нестручна реализација, а сада и сасвим невероватна решења која се предвиђају
у  Републичком заводу за заштиту споменика културе Београд.

Морам да признам да нисам очекивала да ће Пројекат ревитализације тврђаве Голубац
који сам замислила и који је добио је за реализацију средства Европске уније у висини
од 6,7 милина евра, током извођења постати такав извор погубног коруптивног утицаја,
којим  се  безобзирно  гази  стручни  и  професионални  однос  према  споменику.
Игнорисање  аутора  или  смењивање  конзерваторског  надзора,  само  су  видљиве
последице понашања у присуству великог новца и никакве контроле његовог трошења. 

Тврђава  Голубац,  која  је  до  ових  радова  била  готово  недирнута,  уништава  се
цементним малтером, нестручним зидањем и обијањем старих спојница из свих фаза и
уједначавањем  изгледа  новим  спојницама,  да  би  се  прикриле  манипулације  са
количинама. 

Сада сте и Ви, господине Вукосављевићу,  доведени у ситуацију да потпишете Мере
техничке заштите за израду пројекта палате који већ има грађевинску дозволу добијену
од стране Министарства грађевинарства. 

А према тим условима, које сте потписали, у Републичком заводу је урађено „Идејно
решење  ревитализације  палате  средњовековне  тврђаве  Голубац“,  где  се  предвиђа
реконструкција  половине  палате  са  стакленом  фасадом,  као  некаквог  пословног
објекта, покривеног ћерамидом! 

Ако  буде  изведена,  таква  реконструкција  палате,  која  представља  негирање  целог
пројекта опрезне обнове средњовековне тврђаве, биће до сада невиђено ругло, видљиво
са копна и са Дунава.  

Поштовани министре,  у прилогу Вам достављам допис који сам упутила члановима
Стручног савета Републичког завода, који су прихватили да се средњовековна палата
тврђаве Голубац изведе са стакленом фасадом.  

С поштовањем,
Марија Јовин

аутор пројекта реконструкције
и конзервације тврђаве Голубац
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