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РАДОВИ НА ОБНОВИ МАНАСТИРА ДОВОЉА 
- ИЗВЈЕШТАЈЗА 2003. И  2004. ГОДИНУ -

Након успјешне четворогодишње камиање радова на реализацији Про- 
јекта обнове манастира Довоља, која је иначе текла по утврђеној пројектној 
документацији израђеној од стране архитекти Марије Јовин и Синише Те- 
меринског из Београда, а прихваћеној и овјереној од надлежног Завода за 
заштиту споменика културе Црне Горе из Цетиња, грађевинским радовима 
током 2003. и 2004. године ушло се у завршну фазу реконструкције мана- 
стирске цркве. Радове је изводила иста екипа мајстора из Студенице на челу 
са главним мајстором Славомиром Дугалићем (од стране Одбора, путем 
тендера, раније изабрани извођач).

Седамдесетпетодневни радови у 2003. години започели су зидањем лу- 
кова и сводова ослоњених на раније већ урађеном и статички осигураном 
хоризонталном армирано-бетонском прстену. Најприје су израђени дрвени 
елементи и оплата за лукове и сводове, који су зидани тесаном сигом. Преко 
лукова и сводова урађена су армирано бетонска ојачања, а са страна лукови 
и сводови су учвршћени повезивањем армирано-бетонског серклажа, урађе- 
ног читавом дужином спољашњих зидова цркве. Након тога, озидани су 
поткуполни лукови, пандантифи, тамбур и купола. Над куполом и полукало- 
том су изведене армирано бетонске љуске.

Уз континуиране консултације са пројектантима, стручни надзор током 
градње вршио је Оливер Мирковић, архитекта Секретаријата за урбанизам 
и грађевинарство СО Пљевља.

Поред непуних 40 м3 резане сиге, уграђено је и око 70 м3 аутентичног 
претходно очишћеног и опраног камена, учвршћеног малтером, који је по 
саставу и гранулацији сличан првобитном (углавним његушки пијесак и дома- 
ћи гашени креч у грумену).

Због недостатка средстава радови су касно почели, 4. августа, па су због 
временских прилика морали бити прекинути 19. октобра.
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Радове је отежавала и лоша саобраћајна комуникација на којој се у више 
наврата морало интервенисати.

Грађевинским радовима током 2004. године приступило се изради и 
постављању кровне конструкције и кровног покривача.

Кровна конструкција је изграђена од здраве чамове грађе без напрслина 
и испадајућих чворова. Због специфичних климатских услова терена на ко- 
ме се Довоља налази, уз сагласност са пројектантима, кровна конструкција 
је ојачана у односу на раније предвиђену. Тако су рогови, умјесто пројектом 
предвиђених 6/12 см, постављени у димензијама 12/16 см. Сви видни дије- 
лови конструкције (стрехе) обрађени су према шаблону и рендисани. На 
хоризонталним серклажима зидова, у функцији ослањања рогова, постављени 
су челични ,,L” профили, са завареним котвама према статичким детаљима. 
Преко постављене кровне конструкције постављена је здрава чамова даска 
дебљине 2,5 cm. На стрехама, даска је рендисана и обрађена на перо и жљеб. 
У случају да временом дође до прскања кровног покривача, преко дашчане 
оплате крова, као превентивна мјера, постављен је одговарајући слој хи- 
дроизолације (кондор). Преко хидроизолације наковане су летве у два прав- 
ца. Један преко дашчане подлоге у правцу и на размаку рогова, а други по- 
пречно, за адекватно постављање кровног покривача. За кровни покривач 
коришћен је клис. Ручно је цијепан, благовремено на терен допремљен, 
прописно сложен и као такав, пуне двије године, до употребе, природно су- 
шен. У комплетан кровни покривач уграђено је око 5500 комада клиса, 
учвршћених са близу 25000 комада поцинкованих ексера.

Покривач цркве и сама кровна конструкција заштићени су од спољних 
утицаја (труљења и влаге) и инсеката, предвиђеном, импрегнирајућом за- 
штитом.

Постављена су и два црквена крста. Један већи на куполи, а други, не- 
што мањи, изнад западне фасаде. Израђени су од кованог гвожђа и заштиће- 
ни пластифицираном златном бојом у Уметничкој браварској радионици 
Бранислава Б. Колачека у Београду. На врху куполе, у подножју поставље- 
ног крста, израђена је купаста конструкција од бакарног лима. Ова кон- 
струкција, односно опшивка самог врха куполе, поред функције додатног 
учвршћивања крста, има превасходну улогу да спречава продор воде кроз 
врх куполе, из простог разлога што је технички било немогуће свести да- 
шчице клиса у нулту тачку на самом врху куполе.

У цркву је уграђена и столарија. Двоја врата, три прозора и четири 
свјетларника. Крила врата урађена су на раму од славонског храста, испуње- 
на стакленом вуном као противпожарном и звучном изолацијом. Рам је 
пресвучен пресованим храстовим ламинатом дебљине 2 х 20 мм. На вратима 
су уграђене сигурносне браве FIAM италијанске производње, са каса кљу- 
чевима и забрављивањем у три тачке. Такође су уграђени и окови од кованог
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гвожђа (по пар квака, пар шилдова и три маске), израђени у Уметничкој бра- 
варској радионици Бранислава В. Колачека из Београда. Врата су окачена и 
смјештена у фиксирана каса врата (штокове) од металних профила -  кутија, 
стандардно, површински заштићених. Прозори и фиксни свјетларници из- 
рађсни су од чистог славонског храста и термоизолационих стакала. Окова- 
ни су стандардним оковима домаћих и страних произвођача, а на све прозо- 
ре поставњени су алуминијски окапници и гумени дихтунзи. Дрво на врати- 
ма, прозорима и светларницима третиранао је адекватном најсавременијом 
заштитом, како против паразита и плесни, тако и од свих спољашњих утица- 
ја. Столарију је израдио и у цркву уградио „Бамбис -  столарија” д.о.о. из 
Подгорице.

У унутрашњости цркве враћен је раније скинути, аутентични, камени 
под. Враћања пода је вршено искључиво према постојећим цртежима, шеми 
распореда камених плоча и бројевима, израђеним још прије његовог скида- 
ња. Иако изворне камене плоче пода у вријеме скидања нису биле баш нај- 
боље очуване, у највећем дијелу се успјело да буду враћене на своје прво- 
битно мјесто. Као подлога на коју су плоче полагане, користио се просијани 
„његовуђски” пијесак.

Осамдесетосмодневна грађевинска кампања током 2004. године трајала 
је, континуирано, од 1. августа до 27. октобра.
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