
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

 
Поштована госпођо Андрић,

На мој  захтев  да  ми Републички завод за  заштиту споменика  културе  -  Београд  достави
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,
достављен је дана 23. јуна 2017. године још један део тражене документације:

1. Свеска 1-1 Пројекта за извођење радова за Кулу 1;

2. Предмер и  предрачун, без имена и потписа аутора.

Нису  достављене  остале  свеске  Пројекта  за  извођење  за  остале  објекте,  са  Вашим
образложењем  да  „су  у  току  израде“  или  да  их  Републички  завод  није  радио.  Могу  да
прихватим ово образложење само привремено, с тим што тражим да их достави чим буду
завршене. Пројекат за извођење по коме се изводе радови мора да буде комплетан. 

Није  достављено тражено  Идејно  решење  и  Идејни  пројекат  за  реконструкцију  и
ревитализацију палате у дигиталном облику, израђено за потребе обједињене процедуре, са
образложењем да je CD предат Инвеститору и да стога Републички завод није у могућности
да га достави. Образложење за недостављање копије CD-а је неозбиљно, на истом нивоу са
Вашом ранијом тврдњом да Републички завод нема копир апарат и да стога  не може да
достави документа.

Не одустајем  од свог захтева  да  доставите  копију  CD-а са  Идејним решењем и Идејним
пројектом за реконструкцију и ревитализацију палате у дигиталном облику, који је у таквом
облику  и  припремљен  за  потребе  обједињене  процедуре.  Копија  мора  бити  истоветна
оригиналу, односно фајлови морају бити електронски потписани. 
О недостављању документације у потпуности према мом захтеву обавестила сам Повереника
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

  
С поштовањем,

Марија Јовин

аутор пројекта реконструкције
и конзервације тврђаве Голубац

Београд, Хусинских рудара 49

тел. 064 4713200
majovin@gmail.com

Београд, 3. јула  2017.


