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ОБНОВА МАНАСТИРА ДОВОЉЕ 
- Извјештај о радовима током 2001. и 2002. године -

Након успјешне двогодишње кампање на реализацији системат- 
ских археолошких истраживања цјелокупног унутрашњег дијела цркве 
и простора око цркве у појасу од 1,5 до 2,00 метра, као и адекватног ста- 
тичког осигурања темеља саме грађавине, у 2001. години извршени су 
сви припремни и дио конкретних грађевинских радова на реконструк- 
цији цркве Успења Пресвете Богородице манастира Довоља.

Као што је већ и познато, у припремном дијелу послова ваљано 
је урађена пројектна документација прецизне реконструкције цркве и 
укупног амбијенталног простора са претпоставкама свих, некада посто- 
јећих, пратећих објеката самог Манастира. Израдили су је искусне ар- 
хитекте, Марија Јовин и Синиша Темерински из Београда, признати 
стручњаци Републичког завода за заштиту споменика културе Републи- 
ке Србије. Пројекат је одобрен и овјерен од стране надлежног Завода 
за заштиту споменика културе Црне горе, а као такав прихваћен је и 
од стране Одбора за обнову манастира Довоља.

Почетком протекле године извршена је санација одроном и кли- 
зиштем прекинутог прилазног пута Манастиру, благовремено је за про- 
писну употребу припремљено 3,5 тоне домаћег креча у грумену, дове- 
дена вода и лоцирана цистијерна, обезбијеђени покретни и други пра- 
тећи објекти (барака у коју је смјештена опремљена кухиња и трпеза- 
рија и намјенски контејнер за смјештај радника), доведена и 
прикључена струја. Озбиљни финансијски проблеми спријечили су бла- 
говремени почетак грађевинских радова, тако да су они започети тек
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26. августа. Након расписивања тендера и одлуке Одбора о избору из- 
вођача, радови су повјерени групи мајстора из Студенице, коју је пред- 
водио главни мајстор Славомир Дугалић, искусни градитељ оваквих и 
сличних црквених објеката.

У укупној четрдесетодневној градитељској кампањи екипе из 
Студенице најприје се приступило рушењу свих растрошених и «исту- 
рених» дијелова зидова. Након тога, извршено је вертикално просије- 
цање зидова у чији простор су уграђени армирани серклажи, повезани 
са хоризоталним армирано-бетонским унутрашњим и спољашњим пр- 
стеновима који статички обезбеђују темеље. Такође је извршено сво 
неопходно ињектирање постојећих пукотина. Реконструкција зидова из- 
вршена је уградњом аутентичног очуваног и исправног, предходно до- 
бро очишћеног и опраног, постојећег камена. Успјешно су уграђени ар- 
хеолошким ископавањима пронађени аутентични дијелови портала и 
прозорских оквира. За презиђивање и зидање употребљаван је малтер 
по саставу и гранулацији сличан првобитном (Његовуђски пијесак и 
фракција, домаћи креч у грумену). Зидање је изведено до пројектом 
предвиђеног хоризонталног армирано-бетонског прстена, који ће но- 
сити лукове са сводовима.

У фази рушења зидова, приликом скидања камених блокова који 
су услед пропадања малтера изгубили везу са цјелином, на западном зи- 
ду наоса, на сјеверној и јужној страни, откривена су два већа фрагмен- 
та живописа. Површина живописа на сјеверној страни је 0,60 м2, а на 
јужној 0,99 м2. Боравак живописа у неадекватним условима изазвао је 
трошност малтера и пулверзацију бојеног слоја. Анализом затеченог 
стања наметнула се потреба хитног скидања фрагмената. Радове на 
скидању живописа ди стаецо методом ( скидање живописа заједно са 
малтером) успјешно је извео Жељко Чабаркапа, сликар -  рестауратор 
Завичајног музеја из Пљеваља. Скинути фрагменти допремљени су у 
Завичајни музеј и припремљени за даљи процес обраде у циљу зашти- 
те и презентације.

Због касног почетка, сезонске временске прилике нису дозволи- 
ле наставак грађевинских радова у овој години, тако да су овогодишњи 
изузетно успјешно изведени радови завршени привременим прекрива- 
њем реконструисаних зидова, чиме је извршена превентивна заштита 
од последица зимских временских прилика, како би се у идућој години 
успјешно стартовало са наставком радова.

Грађевинским радовима током 2002. године ушло се у четврту го- 
дину континуираног рада на реализацији Пројекта обнове манастира 
Довоља. Динамику и обим радова током протекле године пратила је и 
реално условљавала прије свега лоша финансијска ситуација, а дјели-
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мично и изузетно неповољне временске прилике које су за наше при- 
лике праћене неуобичајено великим бројем кишних дана.

Неповољна финансијска ситуација условила је касни почетак ово- 
годишње грађевинске кампање, а значајно је утицала и на обим, врсту 
и динамику радова. Тако је изостао и планирани наставак радова на до- 
вршетку реконструкције саме цркве, те се, прилагођавајући се ситуа- 
цији, приступило изградњи звоника и постављању манастирског звона. 
Тај дио посла успјешно је приведен крају, прије свега захваљујући брат- 
ству Мрдак-Мрдаковић, које је по спецификацији пројекта обезбиједи- 
ло и на терен допремило 3,7 м/3 изрезане лучеве грађе и звоно изливе- 
но у ливници Поповић у Београду, тешко 165 кг.

Манастирски звоник израђен је од ручно обрађених и прописно за- 
штићених лучевих греда. Због своје виткости и висине од преко 10 ме- 
тара, учвршћен је помоћу посебних челичних држача уграђених у по- 
стамент од одговарајућег каменог темељног зида пресвученог бетон- 
ским подом. Кров звоника постављен је под врло оштрим углом. По- 
кривен је реконструисаним аутентичним покривачем (клисом) испод ко- 
јег је постављена битуменизована хидроизолација, смјештена преко ча- 
мових талпи као додатна заштита покривне површине, у оквиру које је 
смјештено звоно звоника.

Изградња звоника релизована је према постојећем пројекту Ма- 
рије Јовин и Синише Темеринског, архитеката Завода за заштиту спо- 
меника кутуре Србије из Београда, који су уједно вршили и надзор то- 
ком градње заједно са Оливером Мирковићем, архитектом Секретари- 
јата за урбанизам и грађевинарство СО Пљевља.

Радове на звонику успјешно је извела екипа мајстора из Студени- 
це на челу са главним мајстором Славомиром Дугалићем. Грађевин- 
ска кампања трајала је, у три етапе, укупно 42 дана (15.08.-04.09; 14.09.- 
29.09; 13.11.-18.11;)

Поред радова на изградњи звоника, током протекле године обез- 
бјеђено је и за прописну употребу припремљено још 1660 кг домаћег 
креча у грумену.

Захваљујући донацији националног парка Дурмитор и Шумске 
управе Жабљак обезбјеђена је и до радионице мајстора Ћетковић Ми- 
лисава у Подгори и мајстора Караџић Петка у Жабљаку, допремљена 
одговарајућа чамова грађа, која је током зиме 2002/03 за потребе кров- 
ног покривача манастирске цркве ручно исцијепана у количини близу 
7.000 комада неопходног клиса.
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