
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ - БЕОГРАД
Радослава Грујића 11, Београд

Госпођа Мирјана Андрић, директор 

Предмет:  Захтев за 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, дописи од 15.03.2017, 
допис од 04.04.2017, од 03.05.2017. и одговори Завода бр. 10/13 од 
22.02.2017, 20/10 од 13.03.2017, 20/16 од 24.03.2017, 20/24 од 
20.04.2017. и 20/27 од 19.05.2017.

Поштована госпођо Андрић,

На  мој  захтев  да  ми  доставите  документацију  коју  сам  тражила  још 6.  и  22.
фебруара  2017,  као  и  на  више поновљених  захтева,  позивајући  се  на  Закон  о
слободном  приступу  информацијама  од  јавног  значаја,  доставили  сте  дана
19.05.2017.  део тражене документације: 
1.  Пројекат  за  извођење  радова  на  рестаурацији  и  ревитализацији  тврђаве
Голубац,  Свеска  9,  Бедем 3-4,  65/47 од 26.05.2016,  израдили чланови стручног
тима: Певелка, Јејић, Тодоровић;

2.  Пројекат  за  извођење  радова  на  рестаурацији  и  ревитализацији  тврђаве
Голубац, Свеска 1-3, кула 3, 65/95 од 05.09.2016, израдили чланови стручног тима:
Певелка, Јејић, Тодоровић;
3.  Пројекат  за  извођење  радова  на  рестаурацији  и  ревитализацији  тврђаве
Голубац, Свеска 1-4А, кула 4, Улази и столарија, 65/112 од 05.10.2016, израдили
чланови стручног тима: Певелка, Јејић, Тодоровић;

4.  Техничка документација последње етаже са рестаурацијом зубаца куле 4, 5/82
од 02.06.2015,  израдили чланови стручног тима: Певелка, Јејић;
5.  Техничка  документација  куле  9  са  рестаурацијом  улаза,  5/83  од  02.06.2015,
израдили чланови стручног тима: Павелка, Јејић;

6. Предмер и предрачун из Идејног решења ревитализације палате средњовековне
тврђаве Голубац (непотписано).

Не улазећи  у квалитет  документације  и  њену валидност у  односу на  прописе,
напомињем  да  сте  у  списку  документације  у  пропратном  допису  навели  и
„Пројекат  за  извођење  радова  на  рестаурацији  и  ревитализацији,  Свеска  1-1,
Кула 1” који није достављен.



Такође,  у  списку  наведени  и  достављени  „Предмер  и  предрачун  из  Идејног
решења  ревитализације  палате  средњовековне  тврђаве  Голубац“,  само  су
неповезани и непотписани листови неког предмера и предрачуна.

Остајући  при  свом  захтеву  да  доставите  комплетну  техничку  документацију,
тражим да доставите: 
1. Недостајућу свеску за Кулу 1, која је наведена у Вашем допису да се доставља,
а није достављена;

2. Достављени Предмер и  предрачун, који Вам враћам на потписивање од стране
одговорног пројектанта;
3. Остале свеске Пројекта за извођење за објекте: 

- палата - на којој се изводе радови и за коју стога мора постојати Пројекат
за извођење,
- куле за које нисте доставили документацију пројекта за извођење,

- бедеме за које нисте доставили документацију пројекта за извођење,
- остале објекте за које сте радили документацију пројекта за извођење:
кантина, оставе, стражаре, објекти у тунелу...

4. С обзиром да имам информацију да је донето Решење о измени решења којим
се  одобрава  извођење  радова  на  палати,  па  стога  мора  да  постоји  и  Идејни
пројекат, о чему ме нисте обавестили, тражим да ми доставите Идејни пројекат
који је израђен у Републичком заводу. С обзиром да се према прописима израђује
у дигиталном облику и електронски потписује,  тражим да ми доставите  CD  са
овим пројектом.  

  

С поштовањем, 

Марија Јовин
аутор пројекта реконструкције

и конзервације тврђаве Голубац

Београд, Хусинских рудара 49

тел. 064 4713200
majovin@gmail.com

Београд, 30. маја 2017.

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



                 
ПОВЕРЕНИКY ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ 
ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ
Београд, Булевар краља Александрa бр. 15

 Поштовани, 

Достављам  Вам  допис  који  сам  добила  од  Републичког  завода  за  заштиту
споменика културе Београд, бр. 20/27 од 19.05.2017. и мој одговор Републичком
заводу. 

Републички завод још увек није доставио сву тражену документацију и ја остајем
при својој Жалби коју сам упутила Поверенику дана 24. марта 2017. године. 

 

С поштовањем,

 
Марија Јовин, дипл. инж. арх.
аутор пројекта реконструкције 
и конзервације тврђаве Голубац

  
Београд, Хусинских рудара 49

тел. +381 64 4713200

У Београду,
дана 30. маја 2017. године

Прилог: - Допис који сам упутила Републичком заводу за заштиту 
споменика културе Београд;
- Допис који сам добила од Републичког завода за заштиту 
споменика културе Београд;, бр. 20/27 од 19.05.2017.


