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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2010. ГОДИНУ

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
Назив,седиште
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Kaлемегдан 14, Београд
одговорно лице
директор, мр Милица Грозданић, дипл.инж.арх
ПИБ

101511252
бр. рачуна
840-586664-07
840-586668-92
Управни одбор (председник)
др Владимир Мако
Надзорни одбор (председник)
адвокат Божидарка Стојаковић
2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ
а) Подаци о простору који установа користи
укупна квадратура (са податком да ли је током 2010. године дошло до
повећања или смањења простора)
Укупна површина пословне зграде Завода за заштиту споменика културе
износи 1130.9 m². Током 2010. године није дошло до проширења пословног
простора. Поред зграде на адреси Калемегдан бр. 14, Завод користи и
помоћне објекте (магацине) у Доњоградском булевару, чија укупна
површина износи 175 m².
основ коришћења (уговор или решење)
Иако се Завод налази у објекту од 1961. године, не постоји акт о додели
зграде на коришћење. У више наврата у претходном периоду, Завод се
писмено
обраћао
Секретаријату
за
културу,
Градском
јавном
правобраниоцу, као и Градоначелнику, са молбом да се правно уреди
коришћење објекта од стране Завода.

1

стање простора и опреме (кратак опис)
Зграда, коју од 1961. године користи Завод за заштиту споменика културе
града Београда, саграђена је у периоду између 1919. и 1925. године. На
згради су у више наврата извођени радови на санацији, реконструкцији,
адаптацији и рестаурацији, у циљу побољшања општег стања објекта и
унапређења услова рада. Током 2010. године извршени су радови на
адаптацији мокрих чворова у поткровљу зграде и започети су радови на
санацији подрума (приступне терасе) од продора атмосферске влаге.
Опште стање радног простора је задовољавајуће. Опрема и основна
средства за рад перманентно се унапређују и замењују у складу са
могућностима.
начин грејања
Систем етажног грејања на мазут. Стање котла за течно гориво је такво да
се током 2011.године, пре почетка грејне сезоне 2011/2012 година, мора
извршити његова замена.

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и
одржавање објекта и опреме у 2010. години
-

средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по
Закључцима градоначелника: навести број закључка, број и датум
уговора, укупан уговорени износ, износ који је преостао за уплату по
уговору у 2011. години
За одржавање објекта у 2010. години одобрена су средства за следеће
позиције:
1. Изолација влаге у сутерену – подруму зграде Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Закључaк Градоначелника града Београда број: 6-2540/10-Г-01 од
13.08.2010. године
Број и датум уговора: Р 2795/10 од 18.10.2010.године, односно 23003/2010 од 20.10.2010. године
Укупан уговорени износ: 799.844,71 динара
Износ који је преостао за уплату по уговору у 2011. години:
479.906,83 динара
2. Адаптација мокрих чворова у поткровљу зграде Завода за
заштиту споменика културе града Београда
Закључaк Градоначелника града Београда број: 6-2443/10-Г од
30.07.2010. године
Број и датум уговора: Р 2801/10 од 18.10.2010.године, односно 22903/2010 од 20.10.2010. године
Укупан уговорени износ: 449.987,10 динара
Износ који је преостао за уплату по уговору у 2011. години:
269.992,26 динара
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-

подаци о набавкама на које се Закон о јавним набавкама не примењује,
а за које су средства обезбеђена из буџета града Београда (врста
набавке, реализовани износ)
Током 2010. године није било набавки на које се Закон о јавним
набавкама не примењује, а за које су средства обезбеђена из буџета
града Београда.

-

подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода (врста
набавке, реализовани износ)

Набавка опреме:
канцеларијски намештај (радни столови, столице, регал полице и др.)
375.195,60
рачунарска опрема (седам рачунара, мини лап-топ, пет монитора, скенер,
екстерни хард дискови и скенер-факс-копир)
495.880,90
телефони (пет мобилних телефона и један фиксни)
18.514,20
електронска опрема (фотокопир апарат и скенер А1)
607.150,59
фотографска опрема (фото сто и један фотоапарат)
42.288,91
монтирана опрема (један клима уређај)
40.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------укупно:
1.579.120,20
Одржавање објекта и опреме:
одржавање зграде Завода
250.871,00
(одржавање централног грејања, електричних инсталација, климе и друге текуће
поправке)

одржавање опреме
478.827,65
(одржавање рачунарске, фотографске, противпожарне, биротехничке и опреме за
комуникацију)

одржавање опреме за саобраћај
141.060,96
------------------------------------------------------------------------------------------------укупно:
870.759,61
У 2010. години за набавку опреме и одржавање објекта и опреме, Завод је из
сопствених прихода укупно уложио 2.449.879,81 динара.
3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2010. ГОДИНЕ
- укупан број запослених:

52 + 7

49 запослених који се финансирају из буџета града
(радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време)
3 запослена који се финансирају из сопствених прихода установе
(радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време)
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Почетком 2010. године Градоначелник града Београда је донео Закључак
бр: 6-42/10-Г од 18. јануара 2010.године којим се даје сагласност за
пријем у радни однос на неодређено време по једног извршиоца на
пословима:
- руководилац Сектора за матичну делатност и
- архитекта конзерватор, виши стручни сарадник.
Истовремено, Градоначелник града Београда донео je и Закључак бр: 643/10-Г од 18. јануар 2010.године којим се даје сагласност за пријем у
радни однос на неодређено време по једног извршиоца на пословима:
- вајар конзерватор, стручни сарадник,
- историчар уметности конзерватор, млађи стручни сарадник,
- референт писарнице, виши референт и
- референт за јавне набавке, млађи стручни сарадник.
У складу са овим закључцима, извршиоци за наведене послове су
засновали радни однос у Заводу за заштиту споменика културе града
Београда током 2010. године, осим на пословима руководиоца Сектора за
матичну делатност где је извршено интерно распоређивање.
У складу са иницијативом Градске управе града Београда, Секретаријата
за културу, да се у свим установама културе чији је оснивач Град Београд
смањи број запослених чији се рад финансира из буџета Града Београда у
складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној
администрацији („Сл. Гласник РС“ 104/09), директор Завода за заштиту
споменика културе града Београда је донео нови Правилник о
организацији и систематизацији послова Завода за заштиту споменика
културе града Београда 18. маја 2010. године, који је прихватио
Градоначелник града Београда својим Решењем о давању сагласности
на Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за
заштиту споменика културе града Београда, број 110-2026/10-Г од
29. јуна 2010. године.
Примењујући овај Правилник, четири запослена су остала нераспоређена и
они су примили Решења о престанку радног односа и Решења о исплати
отпремнина у складу са Законом о одређивању максималног броја
запослених у локалној администрацији („Сл. Гласник РС“ 104/09). Послови
које су обављали ови запослени укинути су и то:
- виши референт-економ добављач
- спремачица
- копирант и
- извођач конзерваторско-рестаураторских радова.
У складу са новим Правилником, затражена је сагласност од оснивача за
попуну упражњених радних места. На основу Закључка Градоначелника
града Београд бр. 112-2923/10-Г од 17. септембра 2010. године о
давању сагласности за пријем у радни однос једног извршиоца за посао
рачуновођа-виши референт и на основу Закључка Градоначелника
града Београд бр. 112-3165/10-Г од 8. октобра 2010. године о давању
сагласности за пријем у радни однос по једног извршиоца на пословима:
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-

историчар уметности конзерватор, млађи стручни сарадник,
архитекта конзерватор, виши стручни сарадник,
архитекта конзерватор, млађи стручни сарадник и
виши документариста, млађи стручни сарадник.

Радни однос су до краја 2010. године засновали: рачуновођа-виши
референт, историчар уметности конзерватор-млађи стручни сарадник и
виши документариста-млађи стручни сарадник. Преостали пријеми
(архитекта конзерватор - виши стручни сарадник, архитекта
конзерватор млађи стручни сарадник) су у току.
- укупан број ангажованих извршилаца по уговорима 71
- о привременим и повременим пословима 8
- о делу 11
- ауторски 57
- остали /

у 2010 години:

4. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Планом рада за 2010. годину предвиђена је реализација 41 програма.
Закључком Градског већа града Београда број 6-130/10 од 5. марта
2010. године, којим је усвојен Програм установа и организација у
области културе за 2010. годину, Заводу је одобрено финансирање 35
програма у укупном износу од 18. 000 000.00 динара.
Списак реализованих програма из Плана рада за 2010. годину
Преглед програмских активности одобрених Закључком Градског
већа града Београда број 6-130/10 од 5. марта 2010. године
1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КУЛТУРНИХ
ДОБАРА
1.1. Дом Народне скупштине-предлог категоризације у културно
добро од изузетног значаја
1.2. Синагога, Космајска 17
1.3. БИТЕФ театар, Дринчићева 1-1а
1.4. Кућа Невене Заборски, Далматинска 79
1.5. Уметничка ливница „Пластика“, Цариградска 23
1.6. Споменик војводи Вуку Поповићу, Топличин венац
1.7. Стара кућа породице Протић, Ерчанска 9, Рипањ
1.8. Двориште породице Радосављевић у Кораћици, Младеновац
2. ИСТРАЖИВАЊА
2.1.
Археолошка истраживања
2.1.1. Археолошка истраживања Земунске тврђаве *
2.2.
Систематска истраживања фондова
2.2.1. Наставак систематских истраживања савремене архитектуре истраживање блокова на Новом Београду
2.2.2. Наставак систематског истраживања фонда индустријског
наслеђа
2.2.3. Гроцка и Грочанска чаршија - садашње стање

600.000,00
50.000,00
65.000,00
120.000,00
75.000,00
70.000,00
40.000,00
80.000,00
100.000,00
6.600.000,00
1.800.000, 0
1.800.000,00
1.000.000,00
450.000,00
400.000,00
150.000,00
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2.3.
Израда анализа и студија о културном наслеђу
2.3.1. Израда анализа и студија за потребе израде Плана посебне
намене Београдске тврђаве- I фаза*
2.3.2. Студија Ново гробље у Београду - споменици друге половине
двадесетог века
3.

3.800.000,00
3.500.000,00
300.000,00

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД
ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ
3.1.
Прикупљање, израда и обрада документације
3.1.1. Ажурирање документације о културним добрима и добрима под
претходном заштитом
3.1.2. Формирање евиденције о јавним споменицима
3.1.3. Обр да дела фонда фото документације
3.2.
Дигитализација документације
3.2.1. Наставак дигитализације техничке документације*
3.3.
Библиотека
3.3.1. Обрада и унапређење библиотечког фонда
3.3.2. Прикупљање грађе за хемеротеку

1.600.000,00

4. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА
4.1.
Београдска тврђава
4.1.1. Пројекат рестаурације „Римског бунара“
4.1.2. Пројекти којима се унапређује доступност на Београдској
тврђави:
a) Постављање рукохвата и ограда на појединим деловима
Београдске тврђаве
б) Пројекат побољшања приступа објектима на БТ (Завод за
заштиту споменика културе града Београда, Војни музеј,
Природњачки музеј, Павиљон Цвијета Зузорић)
4.1.3. Бастион II – пројекат обнове топарница између куртине 3а
угаоним делом, фланка и куртина 6 и делимична обнова фаса
пресечене Доњоградским булеваром (IIфаза „Полет“)
4.1.4. Бастион I – II фаза (регулација горње површине са ориљоном)
4.2.
Градска архитектура
4.2.1. Главни пројекат реконструкције и ревитализације и санације
фасада објекта Новог двора, Андрићев венац бр.1, Београд*
4.2.2. Идејни пројекат декоративног осветљења зграде Новог двора,
Андрићев венац бр.1, Београд*
4.2.3. Пројекат рестаурације фасада Царинарницe у Земуну, Змај
Јовина 26
4.2.4. Пројекат рестаурације фасада Куће инж. Павла Хорвата,
Ивићева 4, Земун*
4.2.5. Пројекат рестаурације фасаде
Куће Николе Крстића,
Гундулићева 17, Земун
4.3.
Сакрална архитектура
4.3.1. Манастир Павловац – Главни пројекат звоника
4.4.
Јавни споменици и спомен-обележја
4.4.1. Хитне интервенције на споменицима обухватиле су следеће
радове: рестаурацију и реконструкцију скулптуре „Дечак са
крчагом“ са Чукур чесме, постављање нове плоче на постамент
споменика Николи Тесли, чишћење графита са унутрашње
стране монументалног зида Гробља ослободилаца Београда и
поновно постављање бисте Милутина Бојића

4.200.000,00
1.530.000,00
620.000,00

5.

3.500.000,00

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ
5.1.
Издавачка делатност
5.1.1. Часопис „Наслеђе“ бр. 11
5.1.2. Електронско издање "Наслеђа" 1-10 *
5.1.3. Монографија „Земунско гробље“ *
5.1.4. Каталози за 10 споменика културе

И

ДОБАРА

ПОД

800.000,00
400.000,00
300.000,00
100.000,00
500.000,00
500.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00

120.000,00
190.000,00

300.000,00
300.000,00
650.000,00
0
0
450.000,00
0
200.000,00
720.000,00
720.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00

1.900.000,00
1.500 000,00
0
0
400 000,00
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5.2.
Изложбе
5.2.1. Изложба „Споменичко наслеђе Београда“ поводом 50 година
ЗЗСКГБ
5.2.2. Изложба „Стари Генералштаб“
5.2.3. Изложба «Унутрашње утврђење-културни слојеви»
5.3.
Едукација
5.3.1. „Наслеђе наследницима“ *
5.4.
Односи са јавношћу
5.4.1. WEB презентација
6. ПРОСЛАВА 50. ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЗАВОДА
6.1.
Научно-стручни скуп са пратећим програмима

УКУПНО ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ

1 500 000,00
600.000,00
700.000,00
200.000,00
0
0
100.000,00
100.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00

18.000.000,0

Ребалансом буџета у трећем кварталу 2010. године, укупан одобрени износ
за реализацију програмских задатака умањен је за 500 000, 00 динара на
рачун програма Анализе и студије за потребе израде Плана посебне
намене Београдске тврђаве- I фаза, тако да је у крајњем исходу Заводу
одобрено укупно 17. 500 000,00 динара за финансирање 35 програма.
Током 2010. године реализовано је свих 35 програма одобрених за
финансирање Закључком Градског већа града Београда број 6-130/10 од
5. марта 2010. године.
Стварна реализација у односу на одобрена средства (17.500 000,00 дин.)
износи 16. 687 315, 43 динара, односно 95,36 %.
Средствима из буџета Града реализована је и међународна сарадња.
Износом од 200 000,00 динара финансиран је одлазак стручних
сарадника Завода на Сајам конзервације одржан традиционално у
Ферари, Италија, као и одлазак на стручно путовање ради упознавања са
културним нслеђем Републике Српске.
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за
2010. годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани)
За 6 програма, предложених Планом рада за 2010.годину, није одобрено
финансирање из средстава буџета Града Београда, због чега нису могли
бити реализовани.
*нереализовани програми
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Програми који су реализовани током 2010. године, а нису били
предвиђени Планом (са кратким образложењем)
Израда предлога одлука о утврђивању културних добара
1. Предлог одлуке о утврђивању Хангара Старог аеродрома у Новом
Београду за споменик културе
Хангар на Старом аеродрому представља значјан пример индустријске архитектуре и
сведочанство привредног, техничког и технолошког развоја Београда и Србије током
прве половине двадесетог века. Иистовремено, то је једини сачувани објекат који се
везује за име и рад Милутина Миланковића. Израда Предлога одлуке о утврђивању је
до сада била отежена због непостојања изворне техничке докуметнације објекта. У
2010. прибављена је техничка документација постојећег стања објекта, спроведена су
неопходна истраживања и сарадња са релевантним инситутцијама (Музеј
ваздухопловства), на основу чега је израђен Предлог одлуке.

2. Предлог одлуке о утврђивању Палате СИВ-а у Новом Београду за
споменик културе
Палата Савезног итвршног већа у Новом Београду једно је од најзначајнијих дела
српског и југословенског послератног градитељства. С обзиром на комплексност
објекта, као и чињницу да се у објетку налази значајан покретни фонд (дела ликовне и
примењене уметности, оригинални намештај и др.), израда Предлога одлуке је започета
2008. године. У току 2010. године завршен је рад на изради списка добара од посебног
културног и историјског значаја који се налазе у објекту, и тиме је комплетиран
елаборат Предлога одлуке.

3. Предлог одлуке о утврђивању Парка пријатељства у Новом Београду за
знаменито место
С обзиром на предстојећи јубилеј, 50 година од оснивања Покрета несврстаних,
приступило се истраживању и прикупљању документације о Парку пријатељства у
Новом Београду и сачињен предлог Одлуке о утврђивању за знаменито место.

4. Предлог одлуке о утврђивању Дворског комплекса на Теразијама за
културно добро од изузетног значаја
Зграда Старог двора и Зграда Новог двора утврђене су за споменике културе 1983.
године (Службени лист града Београда бр. 4/83). На иницијативу Комисије за културна
добра од изузетног значаја Министарства културе израђен је текст Предлога одлуке о
утврђивању Дворског комплекса на Теразијама за културно добро од изузетног значаја,
којим је поред Старог и Новог двора обухваћена и Двроска башта, данас Пионирски
парк, проглашен Решењем Скупштине града Београда за споменик природе
(„Службени лист града Београда“ бр. 43/07). Током 2010. обављена је сарадња са
надлежним службама Председниптва Републике Србије и Скупштине града на
прикупљању документације и података о покретним добрима који се налазе у
објектима, као и са Секретаријатом за заштиту животне средине, Заводом за заштиту
природе и ЈП „Зеленило“ на прикупљању података о исотиријату и вредностима
дворске баште. Израда списка дела ликовне и примењене уметности, мобилијара и
поклона, у завршној је фази. Посао стручњака Завода је завршен у целости. Неопходно
је прибаљање мишљења и мера заштите покретног фонда од надлежних инситутција
којима се Завод обратио званичним дописима (Музеј примењене уметности, Народни
музеј и Музеј града Београда) како би се Предлог одлука и пратећа документација
комплетирали у целости.
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5. Предлог одлуке о утврђивању Споменика кнезу Михаилу на Тргу
Републике за културно добро од изузетног значаја
На иницијативу Министарства културе, сачињен је предлог категоризације овог јавног
споменика за културно добро од изузетног значаја. Том приликом је ажурирана
документација која се налази у досијеу културног добра и прибављена нова којом ће се
допунити и Централни регистар културних добара у Србији.

Израда анализа и студија о културном наслеђу
6. Елаборат „Информација о споменику културе Старо сајмиште-Логор
Гестапоа“
Јула 2010. Градоначелник града Београда је донео Решење о образовању Комисије за
утврђивање стања на подручју споменичког комплекса Старо сајмиште. Тим поводом,
извршено је додтно истраживање овог културног добра које је за резултат имало
дефинисање Концепта формирања Меморијалног комплекса Старо сајмиште. Овом
приликом детаљним истраживањима су обухваћене све историјске фазе од изградње
Првог београдског сајма до данашњих дана. Такође су презентоване све иницијативе
које су се јављале у претходних пола века о његовој обнови и ревитализацији.
Прибављена је и техничка и имовинско-правна документација. Техничка
документација сачувана је у највећој мери из периода после Другог светског рата,
њене фотокопије су преузете из Историјског архива Београда и прикључене досијеу
споменика културе.
Елаборат је предат поменутој Комисији августа 2010.

Докуменација о културним добрима и добрима под претходном
заштитом
7. Учешће у изради Базе података о народном градитељству у Србији
У циљу формирања јединствене базе података о народном градитељству на територији
Републике Србије, ажурирани су спискови објеката народног градитељства и гробаља
на територији града Београда и урађено картирање према
степену заштите.
Представник Завода учествује у раду и координира рад петочлане групе која ради на
овим пословима на територији РС.

Израда конзерваторско-рестаураторских пројеката - Београдска
тврђава
8. Пројекат хитних интервенција на степеништу и потпорним зидовима
код Капеле Свете Петке
Израда конзерваторско-рестаураторских
архитектура

пројеката

-

градска

9. Пројекат конзерваторско-рестаураторских радова на санацији кровних
тераса зграде Новог двора у улици Андрићев венац бр.1 у Београду
10.
Пројекат рестаурације фасада зграде Обилићев венац бр.17
11.
Пројекат рестаурације фасада зграде Грачаничка бр.18
12.
Пројекат рестаурације уличне фасаде зграде Теразије бр. 35
13.
Пројекат постојећег стања зграде Завода за заштиту споменика
културе града Београда
12. Пројекат санације и реконструкције интарзираног паркета са
измештањем радијатора у Завичајном музеју Земуна, Главна 9 у Земуну
13.Измене и допуне пројекта рестаурације
фасада и санација и
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реконструкција делова објекта Београдске задруге, Карађорђева бр. 48,
Београд
14.Пројекaт техничко-инвестиционог одржавања две композиције „Играли
се коњи врани“, расвете и јарбола на главном улазу у Дом Народне
скупштине у Београду
15.Пројекат адаптације мокрих чворова у поткровљу зграде Завода за
заштиту споменика културе града Београда
16.Пројекат изолације влаге у сутерену /подруму зграде Завода за заштиту
споменика културе града Београда
Предмери и предрачуни конзерваторско-рестаураторских радова
на јавним споменицима и спомен-обележјима
17.
18.
19.
20.
21.

Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Болечу
Спомен – гробница 139 стрељаних из Дражевца и Конатица
Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Јакову
Споменик стрељаним таоцима у Скели
Спомен-костурница браниоцима Београда 1914-1918 на Новом гробљу
у Београду

Извођење радова и спровођење мера техничке заштите на јавним
споменицима и спомен-обележјима
22.Конзерваторско-рестаураторски
радови
на
4
спомен-обележја
реализовани средствима прикупљеним продајом доплатне поштанске
марке „Београд 1944-2009“
Током 2009. године обележена је јубиларна 65. годишњица ослобођења Београда у
Другом светском рату. Тим поводом, Завод за заштиту споменика културе града
Београда је, у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, покренуо
иницијативу за издавање доплатне поштанске марке: „Београд 1944-2009.“ Продаја
доплатне поштанске марке је реализована у периоду од 09. до 14. новембра 2009.
године. У оквиру Програма активности за коришћење средстава од продате доплатне
поштанске марке „Београд 1944-2009”, изведени су радови на следећим спомен
обележјима:
- Споменик стрељаним таоцима у Скели (Градска општина Обреновац)
- Спомен-гробници 139 стрељаних из Дражевца и Конатица (Градска општина
Обреновац)
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Болечу (Градска
оштина Гроцка)
- Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Јакову (Градска
општина Сурчин)

23.Завршни радови на санацији Спомен-костурнице браниоцима Београда
1914-1918 на Новом гробљу у Београду (извођење радова завршено у
децембру 2010. године)
Радови на санацији Спомен-костурнице отпочети су још 2005. године. Завршни
радови се односе на унутрашњи простор Костурнице, као и на део спољашњости на
платоу и степеништу око споменика браниоцима Београда.

24.Радови на чишћењу и уређењу унутрашњег и спољашњег простора
Спомен-костурнице браниоцима Београда 1914-1918 на Новом гробљу у
Београду (извођење радова завршено у децембру 2010. године)
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Ови радови подразумевају одређена чишћења посебно на платоу око Споменкостурнице као и третман металних елемената на екстеријеру (фарбање ланаца на
куглама на платоу и улазних врата, замена громобрана, и др.).

Презентација
заштитом

културних

добара

и

добара

под

претходном

25.Објављивање CD-а „Каталог непокретних културних добара на подручју
града Београда“
Израда Каталога свих непокретних културних добара на подручју града Београда је
започета још 2004. године. Концепт и руководиоци пројекта су се више пута мењали,
да би 2009. године била донета одлука да се уместо публикације изда интерактивни
CD, као и да целокупан материјал постане доступан јавности преко званичне вебстранице Завода. Програм је реализован у целости у 2010. години, средствима
Министарства културе Републике Србије и Скупштине Града Београда.

26.Изложба студентских радова Архитектонског факултета у Београду „Од
класицизма до сецесије-Стилске трансформације архитектуре у Србији
током 19. и почетком 20. века“
У сарадњи са Архитектонским факултетом, изложба је реализована у периоду од 21.10.
до 11.11.2010. године. Проф. Мирјана Ротер-Благојевић је у библиотеци Завода
одржала истоимено предавање.

27.Изложба Секције фотографа Друштва конзерватора Србије „Археолошко
наслеђе Србије“ реализована је у згради Завода у периоду од 30.11.2010 до
15.01.2011.

28.Промоција електронског издања монографије Споменичког наслеђа
Старог језгра Земуна, аутора А. Дабижић, одржана је у Библиотеци
града Београда децембра 2010. године.
Учешће у манифестацијама
29.Учешће у државном програму обележавања Међународног дана
сећања на жртве холокауста
26. јануара 2010. године у Заводу је одржана презентација „Принципи и начини
заштите места страдања жртава Другог светског рата на примеру пројеката
извођења мера заштите на Јеврејском гробљу на Лединама и Спомен-парку Јајинци
у Београду“, коју су приредили стручњаци Завода.

30.Учешће на БИНА – Београдској интернационалној
архитектуре (предавање и радионица о Јелисавети Начић)

недељи

31.Учешће у манифестацији „Дани европске баштине“
Током целог трајања манифестације, било је омогућено да грађани могу да посете
нашу институцију од 08 до 20 часова и погледају презентацију Каталога
непокретних културних добара на подручју града Београда. Том приликом им је
обезбеђена и стручна интерпретација градитељског наслеђа.
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32.Учешће на Сајму књига 2010
Традиционално, Завод за заштиту споменика културе града Београда сваке године
наступа на Сајму књига и том приликом се врши презентација и продаја наших
издања, као и презентација културног наслеђа Београда.

Учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству
33.Посета Сајму рестаурације у Ферари (Salone del Restauro di Ferrara) у
марту месецу 2010. године и обилазак суседних градова који су на листи
Светске културне баштине – Венеција, Вићенца, Верона, Равена
34.Учешће у Пројекту Министарства културе Републике Србије ''Тврђаве
на Дунаву'', Београд, март 2010. године
Пројекат „Тврађаве на Дунаву“ реализује Министарство културе у оквиру регионалног
програма за културно наслеђе Југоисточне Европе Унеска под називом „Културно
наслеђе – мост ка заједничкој будућности“, у којем Република Србија учествује од
2004. године, заједно са шест земаља региона – Албанијом, Босном и Херцеговином,
Бугарском, Црном Гором, Хрватском, Македонијом и Румунијом.
Пројекат Тврађаве на Дунаву је пилот пројекат који има за циљ развој пута културе,
који треба да повеже у јединствену целину локалне заједнице на Дунаву – Бач, Нови
Сад, Београд, Смедерево, Голубац, Велико Градиште и Кладово - које баштине
репрезентативне тврђаве и утврђене градове на Дунаву и помогне да овај значајан
потенцијал буде стављен у функцију развоја локалних средина.
На нивоу општег циља пројекат треба да подстакне стварање друштвеног и
економског окружења на локалном нивоу, које је у стању да разуме специфичности
културног наслеђа као ресурса, али и изазове везане за његову употребу и допринесе
одрживом развоју културног наслеђа као ресурса у циљу подизања свести о његовој
вредности и подстицања активности везаних за његову употребу.
У оквиру овог пројекта, у Заводу за заштиту споменика културе града Београда је 15.
марта 2010. године одржана радионица са темом: Како успоставити равнотежу
између заштите наслеђа, економског утицаја и социјалне добробити?
Предавачи су били Martin Cherry из English Heritage-а, и Matteo Rosati, из UNESCO-ве
канцеларије у Венецији. Господин Матео Розати је говорио и о споменицима на Листи
светске баштине УНЕСКО-а. Радионица је угостила све учеснике пројекта Тврђаве на
Дунаву као и многобројне заинтересоване колеге из наше институције.

35.Конференција “Очување градитељског наслеђа – Стварно и
могуће”, Завод за заштиту споменика културе града Београда, Београд,
мај. 2010. године
На дан када је Завод за заштиту споменика културе града Београда обележио 50
година свог постојања, 27. маја 2010. године, у згради Завода одржана је научностручна Kонференција са темом "Заштита градитељског наслеђа - Стварно и могуће".
Представља један у низу догађаја којим се афирмише континуитет деловања Службе
заштите кроз различите друштвене епохе, као и рад више генерација стручњака у
остваривању заштите непокретних културних добара на подручју града Београда.
Учешће у раду Конференције узели су дугогодишњи сарадници Завода за заштиту
споменика културе, еминентна имена из домена науке, струке, политике и цивилног
сектора. Након успешно завршене Конференције, приређен је и издат и Зборник
изложених радова.
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36.Обилазак културног наслеђа Републике Српске у сарадњи са
Секцијом архитеката Друштва конзерватора Србије и Републичким
заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Републике Српске
У оквиру обиласка и презентације културног наслеђа Републике Српске 4 стручњака
Завода су се упознала са конзерваторско-рестаураторским радовима који су изведени
на споменицима културе који су били знатно оштећени у претходним ратовима:
Манастир Житомислић и Манастир Завала (радове је извео Републички завод за
заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске). Стручњаци су,
такође, имали прилику да виде и обновљени мост у Мостару, као и мост у Вишеграду и
културно наслеђе Дубровника, Требиња и Сарајева.

37.Учешће на 32. Салону архитектуре, Музеј примењене уметности
Категорија „Реализације“ / Пројекат конзерваторско-рестаураторских
ентеријеру Сале ратника зграде Генералштаба, Кнеза Милоша 33, Београд

радова

у

38. IX
КОНФЕРЕНЦИЈА:
"Нове
технологије
и
стандарди
дигитализација националне баштине", Математички факултет,
Београд, јун 2010.
Конференција је одржана 16. и 17. јуна 2010. године на Математичком факултету у
Београду. Одржавање конференције су помогли Министарство за науку и технолошки
развој Републике Србије, Математички факултет, Београд и Математички институт
САНУ. Тема IX конференције је била посвећена разматрању елемената за формулисање
националне стратегије дигитализације научне и културне баштине, а исто тако и
представљању текућих пројеката дигитализације, стандарда за дигитализацију,
стручну обраду, чување и презентацију националне баштине, технолошких аспеката
дигитализације и сл.
Завод за заштиту споменика културе града Београда представио се са две
презентације: „Дигитална фотографија, процес рада за потребе фотодокументације
културно-историјског
наслеђа“,
Снежане
Неговановић
и
„Дигитализација
документације Завода за заштиту споменика културе града Београда –
Ретроспектива досадашњих активности на дигитализацији документације“, Слађане
Милојевић.

39.Учешће на семинару „Управљање документима - законска, стручна
и техничка питања“, Архив града Београда, јун 2010.
Семинар је организован са циљем подизања стандардних знања о важности
докумената и одговорног односа према изворима информација. Одржан је 01. и 02.
јуна 2010. године, организован у две сесије. Прва сесија је тематски била посвећена
менаџменту који доноси одлуке о планирању и управљању документима, како би
континуална примена одговарајућих процедура и радних процеса омогућила пуну
заштиту и ефикасну употребу документарног материјала. Друга сесија је тематски
била усмерена ка директним извршиоцима послова у оквиру канцеларијског и
архивског пословања, чијим радом ће бити омогућено да се документа стварају
ефикасно, чувају безбедно и користе ефектно.

40.Учешће на Петом међународном курсу који је под покроветељством
UNESCO-а,
а у организацији
ICOMOS-а и ICCROM-а, на тему
управљања културним наслеђем у условима природних катастрофа,
одржан у Јапану од 13-26. септембра 2010. године (International
Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage
2010)
13

Истраживачки центар Ritsumeikan универзитета за ублажавање дејства природних
катастрофа на урбано културно наслеђе (Research Center for Disaster Mitigation of
Urban Cultural Heritage, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan), прихватио је
апликацију и концепт пројекта који је директор Завода, мр Милица Грозданић у
сарадњи са архитектом Светланом Димитријевић Марковић, вишим стручним
сарадником Завода, поднела априла 2010. године, за учешће на Петом
мећународном курсу који се под покровитељством UNESCO-а, на тему управљања
културним наслеђем у условима природних катастрофа, одржао у Јапану од 13-26
септембра 2010. године (International Training Course on Disaster Risk Management of
Cultural Heritage 2010, 5th Cycle: 13th - 26th September 2010, Kyoto, Kobe and
Sasayama, Japan). Похађање овог курса подржао је и Управни одбор установе својом
Одлуком бр. Р 2996/10 од 28.07.2010. године. Трошкове пута, боравка, похађања
курса и стручних екскурзија сносио је Организатор.
Имајући у виду стање легислативе у области заштите културних добара код нас,
може се закључити да Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр.
71/94) који је на снази, не третира на адекватан начин израду превентивно-техничких мера којима се предупређују оштећења или уништења непокретног културног наслеђа која настају дејством природних сила, физичких, хемијских или биолошких
узрочника, пожара, експлозије, услед масовних скупова, групних посета и аката вандализма. Концепт новог Закона о непокретном културном наслеђу усклађен је
са међународним стандардима у овој области, али је, нажалост, у процесу израде
готово читаву деценију. У контексту наведеног, усвојена знања и размена искустава
током трајања Курса, драгоцени су за унапређење рада на заштити и коришћењу
непокретних културних добара на подручју Београда, посебно за израду планова
ризика, као и планова поступања у случају ванредних опасности.

41.Учешће на Петој регионалној конференцији о интегративној заштити:
Нови концепти заштите и обнове урбаних цјелина-интегративна
конзервација и одрживи развој, Бања Лука, 2010.
Назив рада: Збирка фотографских снимака Ристе Марјановића
Аутори: Снежана Неговановић и Милица Ђорђевић

42.Саветовање ''Осветљење 2010'' , новембар 2010. године
Саветовање је било посвећено савременим токовима декоративног и функционалног
осветљења. На њему је дат приказ научних и практичних истраживања, као и
аспекти употребе и примене различитих врста инсталација у савременом
функционисању.

43. Учешће на семинару „Нематеријално наслеђе у свету споменика
културе“, Републички завод за заштиту споменика културе, децембар
2010.
Да ли су током 2010. године реализовани програми који
представљају квалитативну новину у односу на устаљену
програмску шему установе?
1. Објављивање CD-а „Каталог непокретних културних добара на подручју
града Београда“
Уочавајући значај презентације и популаризације споменичког наслеђа за свеколики
пленум грађана, Завод за заштиту споменика културе града Београда у сарадњи са
Министарством културе Републике Србије и Скупштином Града Београда, приредио је
у савременој форми CD-а, по први пут, целокупно споменичко наслеђе Београда. Од
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стране стручних сарадника Завода, брижљиво су бирани текстови и графички прикази
који на најупечатљивији начин сведоче о културно-историјским, архитектонскоурбанистичким и естетско - уметничким вредностима презенованих културних добара,
као и њиховом значају за идентитет и развој Београда.

2. Учешће у Пројекту Министарства културе Републике Србије ''Тврђаве на
Дунаву''
образложење:
Завод је по први пут учествовао у програму који је окупио учеснике из
Дунавског региона и који је део ширег, европског пројекта. Приступ
сагледавања потенцијала и ресурса тврђава на Дунаву разликује се од
уобичајеног истицањем важности улоге локалне заједнице у
рехабилитацији наслеђа.
3. Конзерваторско-рестаураторски

радови
на
4
спомен-обележја
реализовани средствима прикупљеним продајом доплатне поштанске
марке „Београд 1944-2009“

образложење:
Завод је први пут успео да искористи прилику да обезбеди финансијска
средства за радове на културним добрима успешним спровођењем
прилично компликованих процедура добијања одобрења за продају
„доплатне поштанске марке“. У том процесу значајну подршку дало је
Министарство рада и социјалне политике.
4. Конференција “Очување градитељског наслеђа – Стварно и могуће”
образложење:
Већ дуже време у Заводу за заштиту споменика није организован
стручни скуп који је окупио знатан број еминентних стручњака из
области заштите културног наслеђа. Квалитет и актуелност радова били
су на високом нивоу, а сви радови су публиковани у Зборнику, који
остаје као трајан документ о реализацији овога програма.
Програми остварени на основу међународне сарадње


Учешће на Петом међународном курсу који је под покроветељством
UNESCO-а,
а у организацији
ICOMOS-а и ICCROM-а, на тему
управљања културним наслеђем у условима природних катастрофа,
одржан у Јапану од 13.-26. септембра 2010. године (International
Training Course on Disaster Risk Management of Cultural Heritage
2010)



Присуствовање Сајму рестаурације у Ферари (Salone del Restauro di
Ferrara) у марту месецу 2010 и обилазак суседних градова који су на
листи Светске културне баштине – Венеција, Вићенца, Верона, Равена



Обилазак културног наслеђа Републике Српске у сарадњи са
Секцијом архитеката Друштва конзерватора Србије и Републичким
заводом за заштиту културно-историјског и природног насљеђа
Републике Српске
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Учешће на Петој регионалној конференцији о интегративној заштити:
Нови концепти заштите и обнове урбаних цјелина-интегративна
конзервација и одрживи развој, Бања Лука, 2010.



Посета Крфу (Грчка)
По Одлуци Градоначелника Града Београда, Г-дина Драгана Ђиласа, делегација Града
Београда у саставу: Г-дин Милета Радојевић, члан Градског већа, Г-ђа Милица
Грозданић, директор Завода за заштиту споменика културе града Београда и Г-дин
Зоран Туцић, стручни сарадник у Заводу за заштиту споменика културе града
Београда, је у периоду од 01. до 04. септембра, 2010. године посетила Крф (Грчка) са
циљем да изврши увид у стање споменика од значаја за српску историју (период
Првог светског рата) и процени потребна средстава за њихову рестаурацију и
одржавање. Имајући у виду чињеницу да је у фебруару месецу 2010.године дошло до
братимљења између ова два града, делегација је имала овлашћење да са
представницима града Крфа размотри и друге могуће облике сарадње између града
Крфа и Београда.
Делегацији из Београда домаћини на Крфу били су представници управе града Крфа,
Заменик градоначелника Гардикиотис и други блиски сарадници Градоначелника
Крфа Сотириса Микалефа, као и кустос музеја Српска кућа, Г-дин Љубомир
Сарамандић.
Са представницима града Крфа, делегација је обишла споменике од значаја за српску
историју на острву Видо ( Маузолеј и Спомен плочу братимљења Крушевца и Крфа) у
Агиос Матеосу (Споменик борцима Дринске дивизије, Спомен чесму и Спомен бисту
Јанису Јанулису), Спомен плочу на месту искрцавања српске војске у Гувији, као и
музеј Српска кућа у граду Крфу.
Предметни споменици од значаја за српску историју који се налазе на Крфу у
ингеренцији су републичких органа
(Министарство иностраних послова,
Министарство културе, Министарство рада и социјалне политике и др.) и институција
(Републички завод за заштиту споменика културе). Учешће Града Београда у
рестаурацији, евентуалној санацији и одржавању ових споменика подразумевало би
потписивање одговарајућег протокола о сарадњи којим би се утврдила права и обавезе
учесника у реализацији овог пројекта. Из наведених разлога, по повратку са пута, о
посети Крфу и намерама Града Београда, усмено су извештени: помоћник министра у
Министарству рада и социјалне политике, г-дин Чаваљуга, као и директорка
Републичког завода за заштиту споменика културе, Г-ђа Вера Павловић Лончарски.

Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у
установи у уступљеним терминима
1. Изложба: „Од класицизма до сецесије / Стилске трансформације
архитектуре у Србији током 19. и почетком 20. века“
Аутор: Студенти Архитектонског факултета у Београду
Време одржавања: 21.10.2010. до 11.11.2010.
2. Изложба: „Археолошко наслеђе Србије“
Аутор: Друштво конзерватора Србије-Секција фотографа
Време одржавања: 30.11.2010. до 15.01.2011.
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Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајних
критика, приказа у медијима)
Током 2010. године у односима Завода са јавношћу, стручном и широм,
највише је истицан значај делатности Завода за очување културне баштине,
односно за очување наше културе, историје и уметности. Активности Завода су
стручној јавности континуирано презентоване током целе 2010. године, пре
свега кроз реализацију пројеката, изложби, стручне конференције поводом
обележавања 50 година рада Завода, али и кроз сарадњу са бројним научним и
стручним институцијама, као и градским и републичким органима и
организацијама.
У свим наступима, саопштењима или директним контактима са власницима и
корисницима објеката од споменичког значаја, било да се ради о физичким или
правним лицима, посебно је исказивана жеља Завода да као стручна служба
помогне у њиховим напорима да сачувају и унапреде објекте које поседују или
користе.
У току 2010. године дати су одговори на велики број питања новинара и
саопштења за писане медије. Успешна сарадња остварена је са свим писаним
медијима, а посебно треба истаћи сарадњу са новинама: „Блиц“, „Политика“,
„24 сата“, „Прес“ и „Данас“. Културно наслеђе је често било тема у чланцима
ових медија, било да се ради о изјавама стручних сарадника Завода, или о
текстовима новинара за које је Завод давао информације. У електронским
медијима Завод је био релативно добро заступљен кроз прилоге о појединачним
споменицима културе и просторним културно историјским целинама, улицама,
амбијенталним целинама, затим радовима на рестаурацији фасада, санацији и
конзервацији јавних споменика и спомен обележја и др.
У сарадњи са телевизијским кућама треба посебно истаћи „Студио Б“ који у
својим емисијама често за тему има културно наслеђе Београда. На овој
телевизији приказани су прилози у којима су учествовали стручни сарадници
Завода са следећим темама: (јутарњи и поподневни програм, „Градологија“ и
„Београд за почетнике“ и Вести): Старо сајмиште, Карађорђев парк, споменик у
Јакову палим борцима и жртвама фашистичких терора, Београдска задруга,
Црква Ружица, зграда Старог Генералштаба, палата „Албанија“, палата СИВ-а,
парк Ташмајдан, Пионирски парк, парк Мањеж, зграда Поште 6, хотел
„Москва“, Сарајевска улица, руски архитекти у Београду, Народно позориште,
Генчићева кућа, Универзитетска библиотека, Зграда у Цара Душана 10, Прво
дунавско паробродско друштво, Кнеза Милоша 66, хотел „Сплендид“,
архолошка истраживања на Земунској тврђави и др.
Такође се успешним вид комуникације са јавношћу може сматрати и
презентација Завода на Сајму туризма у оквиру презентације туристичке
понуде Града Београда и то кроз представљање издавачке делатности Завода и
три презентације: Београдска тврђава, Термоелектрана „Снага и светлост“ и
Старо језгро Земуна.
Учешће Завода у манифестацији Дани европске баштине, када је
институција у поподневним часовима била отворена за грађане за које су
уприличене тематске презентације – Старо језгро Земуна и Каталог
непокретних културних добара на подручју Београда, наишло је на изузетно
добар одзив грађана и представљало је прилику када су се Београђани и
посетиоци престонице упознали са институцијом и њеним радом.
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У прилогу се даје неколико оцена програма Завода за заштиту споменика
културе града Београда од стране стручне и шире јавности:
Пројекат „Тврађаве на Дунаву“

Драги пријатељи,
Из Унескове канцеларије у Венецији су нам данас јавили да је наш пројекат Тврдјаве на
Дунаву оцењен као најбољи пројекат читавог регионалног програма "Културно
наслеђје - мост ка и нашег пројекта, на јучерашњем састанку са представницима
Унеска у Риму.
Ово је, наравно, велико признање за све насе заједничке напоре да покушамо да
направимо нешто добро и смислено, као и охрабрење на путу који је пред нама а зове
се развојни пројекат Пут културе - Твдрђаве на Дунаву.
Ово признање је у једнакој мери упуцено свима вама који сте изнели пилот пројекат
заједно, па користим прилику да вам честитам на успеху!
Посто је изабрала пројекат за пример најбоље праксе у оквиру регионалног програма,
Италијанска Влада је предлозила да се следеће године у априлу-мају организује
студијска посета представника осталих земаља које учествују у програму у Србији, а
током које ћемо им заједно представити наш пројекат и помоћи им да науче нешто
из нашег искуства.
О свему овоме ћу вас, кад дође време детаљније обавестити, а за сада сам само хтела
да поделим задовољство поводом ове лепе вести са свима вама.
Пуно поздрава,
Ивана Гарић
Министарство кутлуре
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nedelja, 30. maj 2010, 14:00
Riznica
Sonja Malavrazić. | Radio Beograd 2
Povodom 50 godina postojanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda gost gost emisije je direktorka
Zavoda mr Milica Grozdanić.
U "Riznici" Radio Beograda 2 u nedelju 30.05.2010. godine od 14.00 časova govorimo o Zavodu za zaštitu spomenika
kulture grada Beograda - povodom 50 godina njegovog postojanja! Zavod je osnovan 27.maja 1960. godine Rešenjem
Narodnog odbora grada Beograda br.1861/60. Kontinuitet delovanja kroz različite društvene epohe, svedoči o naporima
više generacija stručnjaka (arhitekata, istoričara umetnosti, istoričara, etnologa, arheologa i dr.) u ostvarivanju misije
zaštite nepokretnih kulturnih dobara na području Beograda. U četvrtak veče je održana svečanost ispred zgrade Zavoda
na Kalemegdanu, a u petak naučni skup.
Za "Riznicu" govore mr Milica Grozdanić (na slici), direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda,
Lilijana Ratković i Saša Banović, bivše direktorke, kao i drugi koji rade i koji su radili u Zavodu.
Urednik i autor: Sonja Malavrazić.
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5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРНИМ
ДОБРИМА И ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ГРАЂЕЊУ
У складу са одредбама Закона о културним добрима ("Службени гласник
РС", бр. 71/94) и Закона о планирању и грађењу ("Службени гласник РС",
бр. бр.72/2009 и 81/2009), Завод за заштиту споменика културе осим
наведених програмских задатака, обавља и друге послове из матичне
делатности и то:


Израђује Услове за предузимање мера техничке заштите и других
радова на непокретним културним добрима и добрима која уживају
статус претходне заштите



Издаје Сагласности на пројекте и документацију за извођење радова на
непокретним културним добрима и добрима која уживају статус
претходне заштите



Врши Конзерваторски надзор над извођењем радова на споменицима
културе и објектима у заштићеним целинама и целинама под
претходном заштитом



Израђује Услове чувања, одржавања и коришћења културних добара и
добара која уживају статус претходне заштите и утврђује мере заштите,
за потребе израде просторних и урбанистичких планова



Даје Мишљења о нацртима просторних и урбанистичких планова за
подручја просторних културно-историјских целина, која се обавезно
прилажу приликом разматрања и доношења тих планова.

А) Преглед извршених конзерваторских надзора у току 2010. године
I Конзерваторски надзор током извођења радова на рестаурацији
фасада:
1. Рестаурација фасада зграде Генералштаба, Ул. Кнеза Милоша бр.33
2. Рестаурација фасада Дома Народне скупштине
3. Рестаурација фасада објекта - Српског лекарског друштва у Београду,
Ул. Џорџа Вашингтона бр.19
4. Рестаурација фасада Бразилске резиденције, Хиландарска 9
5. Радови на замени прозорских отвора на згради Етнографског музеја у
Београду
6. Радови на санацији прслина и пукотина на објекту зграде Педагошког музеја,
Ул. Узун Миркова бр.14
7. Радови на санацији крова зграде Педагошког музеја, Ул. Узун Миркова бр.14
8. Рестаурација фасада објекта у Ул. Цара Уроша бр.14
9. Рестаурација фасада објекта куће Михаила Поповића, Ул. Курсулина бр.35
10. Рестаурација фасада објекта хотела ЕXCELSIOR, Ул. кназа Милоша бр.5
11. Рестаурација фасада објекта хотела Москве, Ул. Балканска бр.1
12. Рестаурација фасада објекта ОПН 333, Ул. Ужичка бр.12
13. Рестаурација фасада објекта Биоскоп Балкан, Ул. браће Југовића бр.16
14. Рестаурација фасада објекта у Ул. кнез Михаилова бр.39
15. Рестаурација фасада објекта Павиљона Вељковић, Ул. Бирчанинова бр.21
16. Рестаурација фасада Рударско – Геолошког факултета
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17. Изградња пословног објекта- хотела, Андрићев венац бр.10
18. Заштита камене облоге и орнаменталне скулптуралне пластике фасада на
стубовима 1,4 и 5 - Мост преко реке Саве и продужетак Бранкове улице

II Конзерваторски надзор током извођења радова на инвестиционом
одржавању објеката:
1. Инвестиционо одржавањe објекта у улици Царице Милице бр.2 у
Београду, зграда - ''Електропривреде''
2. Радови на инвестиционом одржавању тоалета у поткровљу зграде Завода

III Конзерваторски надзор током извођења радова на јавним
споменицима и спомен обележјима
1.
2.
3.
4.
5.

Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Болечу
Спомен – гробница 139 стрељаних из Дражевца и Конатица
Споменик палим борцима и жртвама фашистичког терора у Јакову
Споменик стрељаним таоцима у Скели
Спомен костурница браниоцима Београда 1912 – 1918 на Новом гробљу у
Београду
6. Радови на чишћењу и уређењу унутрашњег и спољашњег простора Спомен
костурнице браниоцима Београда 1912 – 1918 на Новом гробљу у Београду
7. Споменик на Чукур чесми

IV Конзерваторски надзор током извођења радова на сакралним
објектима
1. Реконструкција цркве у селу Бабе
2. Извођење радова друге фазе на покривању крова Цркве брвнаре у Вранићу

V Конзерваторски надзор
парковских површина

током

извођења

радова

на

уређењу

1. Пионирски парк
2. Студентски парк

VI Конзерваторски надзор током постављања декоративног осветљења
1. Декоративно осветљење Дома Народне скупштине
VI Археолошки надзор
Стални археолошки надзор на следећим локалитетима:
1. Црква у Угриновцима
2. Црква у Бабама
3. Цара Душана 26
4. Цара Душана 31
5. Дојранска 16
6. Змаја од Ноћаја 1
7. кафе „Победник“
8. Скадарска 43-Страхињића бана 82
9. Таковска 29-31
10. Скадарска 22
11. Булевар краља Александра
12. Ташмајдан
13. Академски парк
14. Музеј Јована Цвијића
15. Музеј науке и технике
16. Краља Петра улица
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Б) Преглед остварене сарадње на изради просторних и урбанистичких
планова у току 2010. године


За потребе сарадње на изради просторних и урбанистичких планова,
Завод је израдио елаборате Услова чувања, одржавања и коришћења
културних добара и добара која уживају претходну заштиту за следеће
Програме и планове детаљне регулације:

1. Уредба о изменама и допунама Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја
инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега
2. Генерални пројекат, односно анализа услова и ограничења у истраживаном коридору
трасе аутопута Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Обреновац, варијанта
трасе на левој обали реке Саве
3. План генералне регулације мреже јавних гаража на територији ГП Београда
4. Измена и допуна Регионалног просторног плана административног подручја града
Београда
5. Генерални урбанистички план Београда
6. План генералне регулације мреже пијаца на простору Генералног плана Београда
7. План детаљне регулације блока између улица Добровољачке, Добановачке,
Светотројичине и Цара Душана у Земуну
8. План генералне регулације мреже ватрогасних станица
9. Просторни план подручја посебне намене међународног пловног пута Е-80 – Дунав
10. Плана детаљне регулације комплекса станица за снабдевање горивом „Јаково 1“ и
„Јаково 2“ на оријентационој стационажи км 573+000 аутопута Е-75 Београд – Ниш
(деоница Добановци – Бубањ поток)
11. План детаљне регулације за подручје између Булевара ослобођења, Звечанске, дела
будуће саобраћајнице првог реда (тзв. „трансверзала“), дела Гучевске и Облаковске и
Аутопута, на општини Савски венац
12. План детаљне регулације подручја Јајинци, општина Вождовац
13. План детаљне регулације обилазнице од пута за ПК Младост до петље петље на
аутопуту Е -753 у Мислођину са мостом преко Колубаре, општина Обреновац
14. План детаљне регулације индустријске зоне Ушће и Плана детаљне регулације
индустријске зоне Скела
15. План места за постављање пловног објекта на делу обале и воденог простора на
територији града Београда
16. План детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т-6 до
Аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин
17. План детаљне регулације дела Улице Тошин бунар од Ивићеве до аутопута, градске
општине Земун и Нови Београд,
18. План детаљне регулације за локацију „Криваја” – нови прилаз гробљу „Лазаревац 2”
градска општина Лазаревац
19. План детаљне регулације за изградњу Улице Милоја Богдановића између улица Пере
Ерјавеца и Краља Петра I у Лазаревцу, општина Лазарева
20. План детаљне регулације дела Зрењанинског пута од Панчевачког пута до
саобраћајнице Северна тангента, градска општина Палилула
21. Услови за потребе израде Генералног пројекта, односно анализа услова и ограничења у
истраживаном коридору, а у циљу дефинисања положаја трасе градске магистралне
саобраћајнице која повезује Војвођанску улицу и улицу Јурија Гагарина са
аутопутском обилазницом око Београда код Сурчина.
22. Услови за новелирање Главног пројекта Војвођанске улице ( од Гандијеве улице до Ул.
Душана Вукасовића), са припадајућом инфраструктуром



Осим ових елабората обављена је сарадња на изради већег броја
Програма и Планова детаљне регулације за подручја где је мањи обим
заштићених добара, путем давања одговарајућих услова и мишљења .
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Сарадња са носиоцима израде планова у свим фазама израде планова и
давање мишљења у поступку разматрања планова на Комисији за
планове Скупштине града Београда и у фази доношења Планова на
Скупштини града Београда, обухвата :

1. Mишљење за потребе израде Плана детаљне регулације за мултифункционални
спортско-културни садржај на подручју „Парка пријатељства“ на Ушћу,
2. Мишљење и примедбе на Предлог плана за постављање посебних објеката за
оглашавање – билборда
3. Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг
4. Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације дела централне зоне,
просторна целина општине Врачар, за подручје између улица Цара Николаја II,
Милешевске, Мата Видаковића, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића,
Шуматовачке и Максима Горког
5. Mишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације за саобраћајницу Северна
тангента, од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – Сектор 2 (деоница од
Зрењанинског пута – М 24.1. до постојећег Панчевачког пута – М 1.9.),
6. Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације за изградњу дела улице
Станислав Сремчевић Црни у Лазаревцу
7. Мишљење и примедбе на Нацрт плана генералне регулације за део територије
општине Раковица, Јелезовац – Сунчани брег
8. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације саобраћајнице Јужни булевар –
деоница од Милутина Зечевића до Војислава Илића,
9. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе
– целина I2, блокови (97,98,100) између улица: Војводе Степе, Отокара Кершованија,
Билећке, Мосорске, Булевара ослобођења, Јованичке и Новакове, општина Вождовац,
10. Мишљење и примедбе на Нацрт плана генералне регулације мреже станица за
снабдевање горивом.
11. Мишљење и примедбе на Нацрт плана генералне регулације мреже јавних гаража
12. Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације насеља Сремчица
13. Мишљење на Предлог Уредбе о изменема и допунама Уредбе о утврђивању Просторног
плана подручја инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница
Београд – Пожега.

В) Издавање релевантних докумената, у складу са Законом, која се
односе на културна добра и добра под претходном заштитом, по
појединачним захтевима физичких и правних лица у току 2009.године:
Услови за предузимање мера техничке заштите...................................845
Сагласност на пројекат и документацију ..............................................467
Жалбе....................................................................................................... 52
Сагласност за постављање летњих башти................................................311
Сагласност за постављање базних станица.................................................9
Сагласност за текуће одржавање објеката................................................31
_____________________________________________________________________________
У к у п н о:
1715
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6. ФИНАНСИРАЊЕ

Програмски

Зараде

трошкови

Редовни

Инвестиције и

материјални и

инвестиционо

стални

одржавање

трошкови

опреме

УКУПНО

Структура прихода

22.775.804,95 53.324.510,08 16.300.979,06 8.118.814,39 100.520.108,48

1. Буџетска средства

20.502.804,95 38.796.469,89 13.007.122,55 7.233.189,78 79.539.587,17

- Града

16.687.315,43

35.801.062,00

8.445.122,55

499.932,72

61.433.432,70

- Републике

3.115.489,52

/

/

6.733.257,06

9.848.746,58

- општине и других нивоа власти

700.000,00

2.995.407,89

4.562.000,00

/

8.257.407,89

2. Остали извори

2.273.000,00

14.528.040,19 3.293.856,51

885.624,61

20.980.521,31

- донације*

/

/

/

/

/

- спонзори

/

/

/

/

/

- приход од реализације програма

/

/

/

/

/

2.273.000,00

14.528.040,19

3.230.448,98

885.624,61

20.917.113,78

/

63.407,53

/

63.407,53

(улазнице, чланарине и др. програми)
- приход од услуга

- остали сопствени приходи – примања /
од продаје нефинансијске имовине

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије преведених уговора и искоришћеност средстава у
2010.г.
У прилогу доставите Одлуку Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга за 2010. и 2011.
годину
(цене улазнице, чланарине и др. програма)
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Напомене:


Сви програми чију је реализацију финансирао Секретаријат за
културу реализовани су тако да су расходи једнаки приходима.



На основу Конкурса за суфинансирање пројеката у области заштите
културног наслеђа за 2010. годину, Министарство културе РС је
прихватило да суфинансира три програма Завода за заштиту
споменика културе града Београда:
1. „Палата Савезног извршног већа у Новом Београду – штампање монографије и
организација изложбе“ (Уговор закључен између Завода за заштиту споменика
културе града Београда и Министарства културе бр.Р1846/10 од 12.05.2010.
године и анекс уговора бр.Р1846/10 од 23.11.2010. године). За реализацију
овога посла Министарство културе је обезбедило финансијска средства у
износу од 590.000,00 динара.
2. „Израда Пројекта рестаурације, реконструкције и санације фасаде и увођења
декоративног осветљења објекта Новог двора, Ул. Андрићев венац бр. 1 у
Београду“ (Уговор закључен између Завода за заштиту споменика културе
града Београда и Министарства културе бр. Р1847/10 од 12.05.2010. године и
анекс уговора бр. Р1847/10 од 23.11.2010. године). За реализацију овога
посла Министарство културе је обезбедило финансијска средства у износу од
1.100.000,00 динара.
3. „Израда Пројекта рестаурације и санације објекта Црквеног конака у
Топчидеру, Ул. Војводе Путника бр.11 у Београду“ (Уговор закључен између
Завода за заштиту споменика културе града Београда и Министарства културе
бр. Р4686/10 од 23.11.2010. године). За реализацију овога посла Министарство
културе је обезбедило финансијска средства у износу од 575.000,00 динара.

Иако је, у складу са наведеним уговорима и анексима уговора,
Министрство културе извршило уплату средстава Граду Београду,
она до данас нису уплаћена Заводу за заштиту споменика културе
града Београда, због чега наведена три програма нису могла бити
реализована у 2010. години.


За програме и радове који нису у целости реализовани у 2010.
години, а који су финансирани из других извора (Министарство
рада и социјалне политике), на дан 31.12.2010. године разлика
између укупних прихода и расхода износи 4.716.430,58 динара
према структури која следи:
Министарсво рада и социјалне политике

динара

а) Радови на санацији и конзервацији Спомен
костурнице бранилаца Београда 1914-1918
на Новом гробљу у Београду

3.716.430,58

б) Израда Пројекта конзервације и рестаурације
Споменика Захвалности Француској

1.000.000,00

_______________________________________________________________________
у к у п н о:
4.716.430,58
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Неутрошена средства из 2010. године у износу од 4.716.430,58
динара, на основу писане сагласности надлежног Министарства рада
и социјалне политике број 401-00 00044/1/2011-11 од 17.01.2011.
године, преносе се у 2011. годину и користиће се за обавезе по
закљученим уговорима.

7.
ИЗВЕШТАЈ усвојен од стране Управног одбора, дана 16.02. 2011.
године.
(одлуку доставити у прилогу)
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8. ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА
На основу резултата рада презентованих у овом Извештају, као директор
Завода за заштиту споменика културе града Београда, изражавам
задовољство оствареним, посебно када се има у виду да је протекла 2010.
година, била изузетно рестриктивна.
Успешна реализација свих 35 програма одобрених Закључком Градског
већа града Београда број 6-130/10 од 5. марта 2010. године, указује да је
Завод за заштиту споменика културе града Београда био спреман да
савлада и више, те очекујемо да ће нам то бити омогућено у 2011. години.
Имајући у виду број и структуру запослених у матичној делатности, као и
резултате из Извештаја, може се закључити да су реализовани задаци
великог обима и сложености. У том контексту, у 2011. години очекујемо
разумевање оснивача и стварање услова за пријем нових извршилаца у
матичној делатности, нарочито инжењера архитектуре.
Обзиром да је током 2010. године обрађено више од 1 700 управних
предмета, као и да се у 2011. години очекује да Завод за заштиту
споменика културе града Београда буде реализатор оперативних и
програмско-техничких послова у оквиру пројекта подношења кандидатуре
Београда за Европску престоницу културе 2020. године, посебно истичем
потребу за стварањем предуслова за пријем дипл. правника (установа има
само једног правника и већ дуги низ година, због обима и сложености
правног посла, принуђена је да из сопственог прихода ангажује сарадника
из те области) кроз израду новог Правилника о организацији и
систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града
Београда.
Напомињем да је у 2010. години потписан Протокол о сарадњи између
Републичког завода за заштиту споменика културе и Завода за заштиту
споменика културе града Београда (наш број Р 1843 од 12.05.2010.год.),
којим је регулисано поступање установа заштите, потписница Протокола, у
вези са утврђеним културним добрима од изузетног значаја на територији
града Београда, као и у поступку утврђивања непокретних културних
добара, односно, брисања културног добра из регистра, за шта је према
Закону о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94) надлежан
Републички завод за заштиту споменика културе. Стране потписнице
обавезале су се на пружање узајамне помоћи и заједничко деловање у
правцу афирмације вредности културних добара као творевина
материјалне и духовне културе од општег интереса, која имају својства од
посебног значаја за културу, уметност и историју наше заједнице и
уживају заштиту у складу са одредбама Закона о културним добрима .

Директор
Београд,16.02.2011.године

мр

Милица Грозданић, дипл.инж.арх.
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9. ПРИЛОЗИ
a. Одлука Управног одбора
b. Сагласност Министарства рада и социјалне политике
број 401-00 00044/1/2011-11 од 17.01.2011. године, о
преносу неутрошених средстава из 2010. у 2011.годину
c. Записник Управног одбора са 62. седнице одржане
07.11.2006.године на којој је усвојен Ценовник услуга које
Завод за заштиту споменика културе обавља за трећа лица
d. Ценовник услуга које Завод за заштиту споменика културе
обавља за трећа лица
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