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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2011. 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 
 
шифра делатности:    91.03      матични броj:  07045719  

 
ПИБ 

101511252 
 

бр. рачуна 
840-586664-07 

840-586668-92 
 
Управни одбор (председник) 

Проф. 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 2011. године дошло до 

повећања или смањења простора) 
 
Укупна површина  пословне зграде Завода за заштиту споменика културе 

износи 1130.9 m². Током 2011. 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. 
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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 2011. године завршени су радови на 
адаптацији мокрих чворова у поткровљу зграде и 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. Котао на течно гориво је због 

дотрајалости, током 2011.године, пре почетка грејне сезоне 2011/2012 
година, замењен новим. 

 

 

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и 

    одржавање објекта и опреме у 2011. 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 
 

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 : Р2795/10 од 18.10.2010.  односно 230-03/2010   од 

20.10.2010. године  
     Укупан уговорени износ:  799.844,71 динара 
     Уплаћено по уговору у 2011. години: 479.883,82 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 : Р2801/10 од 18.10.2010.  односно 229-03/2010   од 

20.10.2010. године  
     Укупан уговорени износ:  449.987,10  динара 
     Уплаћено по уговору у 2011. години: 269.744,46 динара 

 

3. Извођење радова друге фазе на покривању крова Цркве брвнаре у      
Вранићу  

     Закључaк Градоначелника града Београда број: 6-3658/10-Г од      22.11.2010. 
године 

     Број и датум уговора: Р4538/10 од 13.12.2010. године, односно 2228/10   од 
13.12.2010. године  
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     Укупан уговорени износ: 3.371.460,60  динара 
     Уплаћено по уговору у 2011. години: 3.350.020,00 динара 

 

4. Набавка котла на течно гориво за потребе зграде Завода 
     Закључaк Градоначелника града Београда број: 6-1912/11-Г од 12.05.2011. 

године 
     Број и датум уговора: Р1536/11 од 11.07.2011.  односно КР-875 од 13.07.2011. 

године  
 Укупан уговорени износ: 1.109.200,00  динара 
     Уплаћено из буџета града по уговору у 2011. години  800.000,00 динара 

(преостали уговорени износ исплаћен је из сопственог прихода установе) 

 

- 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) 

 
.           -   Пројекат постојећег стања електроинсталација 
                зграде Завода                                                                 177.000,00 

            -   Пројекат громобранских инсталација зграде 
                Завода   41.300,00 

            -   Текуће одржавање громобранске инсталације 185.944,40 
 

              укупно:                                                                     404.244,40 
 

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

 
Набавка опреме: 
- канцеларијски намештај                                                     204.659,20    
          (два   радна стола,  четири ормана) 
- рачунарска опрема                                                              423.109,43 
          (пет рачунара, четири монитора, скенер,  
          шест штампача, два екстерна хард диска  и   
          мултифункцијски уређај)  
- уградна опрема                                                                    123.900,00 
- монтирана опрема                                                               309.200,00     

   ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                 укупно:                                                                 1.060.868,63 

 
         Одржавање објекта и опреме:      

-   одржавање зграде Завода                                                             17.311,81 

    (текуће поправке) 
-    одржавање опреме                                                                      420.957,88  
    (одржавање рачунарске, фотографске, противпожарне,  
     биротехничке и опреме за комуникацију) 
-   одржавање опреме за саобраћај                                                  132.325,98 
   ------------------------------------------------------------------------------------------ 
    укупно:                                                                        570.595,67    

 
 

У 2011. години за набавку опреме и одржавање објекта и опреме Завод је из 
сопствених прихода укупно уложио 1.631.464,30 динара. 
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3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ 

 
- укупан број запослених:       54 

 
- 49 запослених који се финансирају из буџета града 

         (радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време) 

 
- 5  запослених који се финансирају из сопствених прихода установе  

         (радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време) 

 
- број ангажованих извршилаца по уговорима  у 2011. години: 

- привремени и повремени послови   8 
- уговор о делу       23 
- ауторски уговор  51 

- остали уговори      / 
 

На снази је Правилник о организацији и систематизацији послова 
Завода за заштиту споменика културе града Београда број Р 
832/11 који је донео директор Завода за заштиту споменика културе 

града Београда дана 11.03.2011. године, а на који је Заменик 
градоначелника града Београда дао сагласност својим Решењем број 
110-1398/11-Г-01 од 05.04.2011.године. Предметним Правилником је 

систематизовано 58 послова од којих се 52 финансирају средствима из 
буџета града Београда, а 6 из сопствених средстава Завода.  

 

 

4. ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 
Закључком Градског већа града Београда број 6-149/11 - ГВ од 24. 

фебруара 2011. године, којим је усвојен Програм установа и 
организација у области културе за 2011. годину, Заводу је одобрено 
финансирање 30 програма у укупном износу од 11. 000 000.00 динара 

бруто + 10. 000 000.00 динара бруто за хитне интервенције на јавним 
споменицима и спомен обележјима и подизање нових споменика, што је 
укупно износило 21. 000 000.00 динара бруто.  

Ребалансом буџета у трећем кварталу 2011. године, укупан одобрени 
износ за реализацију програмских задатака умањен је за 4 000 000, 00 

динара + 500.000,00 динара, на рачун програма Хитне интервенције 
на јавним споменицима и спомен обележјима и подизање нових 
споменика, тако да је у крајњем исходу за 2011.годину Заводу одобрено 

укупно 16. 500 000,00 динара за финансирање  планираних програма, 
од којих су сви реализовани. Стварна реализација програма није праћена 

одговарајућом финансијском реализацијом средствима из буџета града 
(до краја 2011. године).  
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Преглед реализованих програма из Плана рада за 2011. годину одобрених 

Закључком Градског већа града Београда број 6-149/11 - ГВ од 24. фебруара 
2011. године 

 

1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

840.000,00 

1.1. КАТЕГОРИЗАЦИЈА 5 КУЛТУРНИХ ДОБАРА 200.000,00 

1.2. УТВРЂИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КУЛТУРНА ДОБРА 490.000,00 

1.2.1. Врачарски плато 150.000,00 

1.2.2. Музеј ваздухопловства у Београду   80.000,00 

1.2.3. Пилони моста краља Александра  60.000,00 

1.2.4. Дом савеза набављачких заслуга, Македонска 21  110.000,00 

1.2.5.   Парк пријатељства  90.000,00 

1.3. БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 150.000,00 

2. ИСТРАЖИВАЊА 2.950.000,00 
2.1. АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА 500.000,00 

2.1.1. Наставак археолошких истраживања Земунске тврђаве 500.000,00 

2.2. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 950.000,00 

2.2.1. Систематска истраживања савремене архитектуре  100.000,00 

2.2.2. Систематска истраживања фонда индустријског наслеђа  100.000,00 

2.2.3. Систематско истраживање и формирање каталога јавних споменика 

и спомен обележја на подручју града Београда 

300.000,00 

2.2.4. Систематско истраживање у оквиру целине „Стари Београд“ – потез 

Јованове улице 

150.000,00 

2.2.5. Праћење стања културних добара на подручју ГО Стари град  300.000,00 

2.3. ИЗРАДА АНАЛИЗА И СТУДИЈА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ 1.500.000,00 

2.3.1. Израда анализа и студија за потребе израде Програма за План 

посебне намене споменичког комплекса Београдске тврђаве, фаза 2 

1.500.000,00 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И 

ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

1.000.000,00 

3.1. ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 500.000,00 

3.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада докуметнације за културна  

добра и добра која уживају претходну заштиту 

200.000,00 

3.1.2. Формирање базе фотографског материјала за потребе делимичне или 

потпуне реконструкције оштећеног, уништеног или украденог 

културног добра или добра под претходном заштитом, са 

приоритетном обрадом добара под највећим ризиком:  јавне 

скулптуре у бронзи и фасадне скулптуре 

200.000,00 

3.1.3. Конзервација, унапређење услова чувања и дигитализација збирке 

фотографских снимака Ристе Марјановића  

100.000,00 

3.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 200.000,00 

3.2.1. Наставак дигитализације техничке документације 200.000,00 

3.3. БИБЛИОТЕКА 300.000,00 

3.3.1. Обрада и унапређење библиотечког фонда  100.000,00 

3.3.2. Прикупљање грађе за хемеротеку  200.000,00 

4. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО -  РЕСТАУРАТОРСКИХ  

ПРОЈЕКАТА 

9.000.000,00 

4.1. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА 3.100.000,00 

4.1.1. Конзерваторско-рестаураторски пројекат Леополдове капије 700.000,00 

4.1.2. Пројекат рестаурације Римског бунара 1.500.000,00 

4.1.3. Пројекат конзервације,рестаурације и делимичне реконструкције 

„Пролома“ Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве 
    600.000,00 

4.1.4. Истраживачки радови на простору Видин капије     300.000,00 

4.2. ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА     400.000,00 

4.2.1. Пројекат рестаурације фасада куће Павла Хорвата, Ивићева 4, Земун     200.000,00 
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4.2.2. Пројекат рестаурације фасаде породичне куће Луке Ћеловића, 

Краљевића Марка 1, Београд 

    200.000,00 

4.3. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА    5.500.000,00 

4.3.1. Хитне интервенције на споменицима 

 

  5.500.000,00 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД 

ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

2.710.000,00 

5.1. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 1.750.000,00 

5.1.1. Часопис „Наслеђе“ бр. 12  1.300.000,00 

5.1.2. Каталози за 10 споменика културе 450.000,00  

5.2. ИЗЛОЖБЕ 260.000,00 

5.2.1. Изложба „Мултикултурни Београд-споменичко наслеђе“  260.000,00  

5.3. ЕДУКАЦИЈА 400.000,00 

5.3.1.  Стручна конференција  400.000,00 

5.4. УЧЕШЋЕ У КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА 23.000,00 

5.4.1.    Београдска интернационална недеља архитектуре  23.000,00 

5.5. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 300.000,00 

5.5.1. WEB презентација 300.000,00 

           

       УКУПНО: 

 

16.500.000,00 
 

 

 
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 

2011. годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани) 
 

 назив програма:  

1. Пројекат рестаурације и санације објекта Црквеног конака у Топчидеру, Ул. 
Војводе Путника бр. 11 у Београду 

2. Рестаурација, реконструкција и санација фасаде и увођење декоративног 
осветљења објекта Новог двора, Ул. Андрићев венац бр. 1 у Београду (Пројекат 
декоративног осветљења објекта) 

3. Анализа стања опремљености НКД и обучености и организованости особља за 
случај опасности од природних и других непогода на примеру Конака кнегиње 
Љубице у Београду   

образложење:          

У току 2011. године, Министарство културе, информисања и информационог 
друштва је, преко Градске управе Града Београда /Секретаријата за културу, 
одлучило  да финансира израду ових програма. С обзиром на то да су опредељена 
средства пренета Заводу за заштиту споменика културе тек крајем 2011. године, 
наведена три програма су у поступку израде, а завршетак њихове реализације  
планира се у првој половини 2012. године. 

 

назив програма  

4. Пројекат рестаурације „Римског бунара“  

образложење:          
Израда овог пројекта је у току. У сарадњи са спољним сарадницима, припремају 
се: 
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- Елаборат о врстама наслага депонованих по површини унутрашњих зидова 
од опеке у Римском бунару,  

- Пројекат хидроизолације Римског бунара 
- Пројекат статике Римског бунара 
- Главни пројекат  термотехничких инсталација 
- Испитивање механичких својстава узорака опеке и малтера        

Предлог решења о мерама техничке заштите за израду Пројекта упућен је 
Републичком заводу за заштиту споменика културе, а о њему ће се изјаснити и 
Комисија за Београдску тврђаву. Завршетак пројекта планира се у првој 
половини 2012. године.  
 
5. Неизмирене (финансијске) обавезе из буџета града Београда за  2011. годину  

по  реализованим  програмима установе из  Плана рада за 2011. годину које 
се преносе на терет буџета за 2012.годину 

 
Утврђивање непокретности за културна добра – Врачарски плато 

 

24.276, 40 

Утврђивање непокретности за културна добра –  Пилони моста 

краља Александра 

  9.408, 10 

 

Утврђивање непокретности за културна добра – Парк 

пријатељства 

34.446, 70 

Израда анализа и студија за потребе израде Програма за План 

посебне намене споменичког комплекса Београдске тврђаве, 
фаза 2 

165.542, 00 

 

Систематско истраживање у оквиру целине "Стари Београд" -  

Потез Јованове улице 

67.771,00 

Праћење стања културних добара на подручју ГО Стари град  52.741,77 

 

Прикупљање, систематизовање и обрада документације за 

културна добра и добра која уживају претходну заштиту 

63.912,00 

 

Формирање базе фотографског материјала за потребе делимичне 

или потпуне реконструкције оштећеног, уништеног или 
украденог културног добра или добра под претходном заштитом, 

са приоритетном обрадом добара под највећим ризиком  (јавне 

скулптуре у бронзи и фасадне скулптуре) 

3.663,90   

Обрада и унапређење библиотечког фонда 27.776,00 

Конзерваторско-рестаураторски пројекат Леополд капије 42.712,13 

Пројекат рестаурације „Римског бунара“ 139.333,00 

Пројекат конзервације, рестаурације и делимичне 
реконструкције „Пролома“ Југоисточног бедема Горњег града 

Београдске тврђаве 

  40.594,83 

 

 

Истраживачки радови на простору Видин капије 134.835,84 

Пројекат рестаурације фасада Куће инж. Павла Хорвата, 

Ивићева 4, Земун 

103.949,73 

Часопис ''Наслеђе'' бр. 12 17.063,98      

Стручна конференција ''Наслеђе и дијалог'' 79.855,76 

 

Хитне интервенције на  Споменику кнезу Михаилу   139.000,00 

 

Хитне интервенције на  Споменику Јовану Цвијићу 336.300,00   

 
УКУПНО: 

 

 
1.483.183,14 
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Програми који су реализовани током 2011. године, а нису били 
предвиђени Планом  

 
 Конзерваторско-рестаураторски пројекти 

 
- Пројекат санације и рестаурације Споменика  захвалности Француској,  

Парк Велики Калемегдан, Београдска тврђава 
- Измене и допуне Главног пројекта санације и рестаурације Шеих Мустафиног 

турбета у Београду, Студенстки трг бр.18 - Вишњићева бр.1  
- Главни пројекат рестаурациије фасада објекта у Улици Кнез Михаилова 36, 

Београд; 
- Главни пројекат рестаурације уличних фасада и реконструкције купола и 

маркизе објекта САНУ-а у Улици Кнез Михаилова 35, Београд; 
- Идејни пројекат рестаурације дворишних фасада Капетан Мишиног здања на 

Студентском тргу бр.1 у Београду; 
- Пројекат санације дворишних фасада зграде Патријаршије, Београд; 
- Пројекат санације Историјског архива Краљева; 
- Пројекат рестаурације уличне фасаде Куће Николе Крстића, Будимска17, 

Земун; 
- Пројекат санације и реконструкције интарзираног паркета са измештањем 

радијатора у Завичајном музеју Земуна, Главна 9; 
- Пројекат/елаборат за санацију кровне конструкције и препокривање кровних 

равни заменом дотрајалог кровног покривача на објекту ''Божићева кућа'' у 
Ул. Господар Јевремова 19 у Београду; 

- Елаборат инвестиционо-текућег одржавања зграде Завода – замена столарије 
у поткровљу; 

- Пројекат инвестиционо-техничког одржавања терасе изнад сутерена зграде 
Завода за заштиту споменика културе града Београда 

 
 Археолошка ископавања 

- локалитет Капетан Мишина 32, инвеститор „Греда“ 
 

 Презентација културних добара и добара под претходном заштитом 

1. Сарадња са Привредном комором Београда и учешће на Сајму туризма од 
24.02. до 27.02.2011.године са изложбом Народно градитељство-споменик 
културе данас. 

2. Презентација „Дигитализација документације Завода за заштити 

споменика културе града Београда“ одржана је 9. марта 2011. године у 

згради Завода. Скупу су присуствовали представници свих установа заштите 

са подручја Републике Србије.  

3. Организација и припрема сталне поставке археолошког материјала у 
подземној гаражи у Улици Драгослава Јовановића (у сарадњи са ЈКП 
„Паркинг сервис-ом“,  март 2011.године 

4. Изложба студенских радова „Градитељи - архитектура у Србији у 19. и 

20. веку“ 

Током трајања изложбе (08.04 – 18.05.2011. године) једном недељно су 

организована предавања стручних сарадника Завода за заштиту споменика о 

српским градитељима: Николи Несторовићу,  Момиру Коруновићу, Драгиши 

Брашовану и Браниславу Којићу. 
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5. Монографија „Иво Куртовић“ у издању Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, магистарски је рад историчарке уметности Валентине 
Брдар, посвећен животу и делу архитекте Иве Куртовића. 

6. Монографија „Палата Савезног извршног већа у Новом Београду“ у 
издању Завода за заштиту споменика културе града Београда посвећена је 
једној од најзначајнијих грађевина у послератном градитељству Београда.  

7. Предавање студентима Мастер студија Архитектонског факултета, који 
похађају предмет „Индустријска архитектура – проблеми и могућности 
савремене валоризације, интегративне заштите, ревитализације и 
презентације“, о историјату и значају Уметничке ливнице „Пластика“.  

8. Сарадња на припреми документације за потребе изложбе Belgrad / Momente 
der architektur која је одржана од 19.07 до 11.11. 2011 у изложбеном центру 
Vienna Insurance Group у Бечу.  

9. Учешће на 56. међународном београдском Сајму књига 23 – 30. октобра 
2011 

10. Израда презентационих флајера за Леополдову капију и Капију Карла VI на 
Београдској тврђави – за потребе презентовања културног наслеђа Београда у 
Бечу и могућност успостављања међусобне сарадње два града.  

11. Учешће у реализацији изложбе „Холокауст на подручју Србије 1941-
1944, Музеј историје Југославије. 

 
 Учешће у манифестацијама 

- Међународни дан споменика и споменичких целина, обележен је 
презентацијом „Београдска тврђава на ушћу двеју река – предности и 
проблеми“ организованој у Заводу у сарадњи са ICOMOS Србијa. 

- Међународни дан сећања на жртве холокауста, учешће представника Завода 
у програму који је приређен у Републичком заводу за заштиту споменика 
културе, јануар 2011; 

- Дани европске баштине, Београд, септембар 2011; 

- Поводом даривања (од стране породице) бисте Јована Секулића, првог 
директора и оснивача Завода организован је Дан сећања на Јована Секулића. 

 
 Учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству  

У оквиру перманентне едукације, током 2011.године стручни сарадници Завода 
похађали су следеће стручне скупове у земљи: 

- Курс „КОНЗЕРВАТОРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА», Високи институт за 
конзервацију-рестаурацију из Рима (ISCR) и Централни институт за 
конзервацију у Београду (CIK), Београд, 21. фебруара - 04. марта 2011.године;  

- Међународни научни симпозијум „ПРОСТОРИ ПАМЋЕЊА, архитектура – 
баштина - уметност“, Филозофски факултет Универзитета у Београду и Музеј 
примењених уметности у Београду, Београд, април 2011. године;  

- Курс „КОНЗЕРВАЦИЈА КАМЕНА“, Високи институт за конзервацију-
рестаурацију из Рима (ISCR) и Централни институт за конзервацију у Београду 
(CIK), Београд и Зајечар 13.06.-01.07.2011. и 04.07.-29.07.2011.године; 

- Саветовање „Развој туристичке и рекреативне индустрије у руралним, 
периферним или мање развијеним регионима“, Привредна комора Београда, 
08.06.2011.године; 
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- Међународни симпозијум „СЕЋАЊЕ ГРАДА - Политике и праксе укључивања и 
очувања сећања у развоју града“, Центар за културне интеракције 
КULTURKLAMMER и Културни центар Београда, Београд,  септембар 
2011.године;  

- Семинар „200 ГОДИНА ТРАДИЦИЈЕ У БАЊСКОМ ТУРИЗМУ –  МОГУЋНОСТИ 
ПРИСТУПА ЕУ ФОНДОВИМА“, Општина Аранђеловац, Министарство 
економије и регионалног развоја, Канцеларија за придруживање Владе РС и 
Народни музеј у Аранђеловцу, 13. 09. 2011.године; 

- Саветовање „Осветљење 2011“, Кладово, новембар 2011; 

- Информативна радионица о 4. позиву за подношење предлога пројеката у 
оквиру транснационалног програма Југоисточна Европа (ЈИЕ), Канцеларија за 
евроинтеграције и Привредна комора Србије, Београд, 08.11.2011.године;  

- Семинар „Недеља османског наслеђа“, Филозофски факултет Универзитета у 
Београду – Одељење за археологију и Министарство науке и просвете РС, 
Београд, новембар 2011.  

Стручни скупови у иностранству: 

- Сајам конзервације, Ферара, Италија, март 2011; 
- Стручна посета „Сучељавање са прошлошћу и култура сећања у Немачкој“, 

Heinrich Böll Stiftung, Берлин, јун 2011.године; 
- Стручна посета Државном институту за заштиту културног наслеђа Аустрије, 

Беч, децембар 2011;     
-  

 

Да ли су током 2011. године реализовани програми који представљају     
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 
  

 Пројекат  подношења кандидатуре Београда за Европску престоницу 
културе 2020. године 

На основу Закључка Градоначелника града Београда бр. 6-575/11-Г од 
21.02.2011. године, заведен у установи 25.02.2011. године под бројем 
Р634/1/11, Заводу за заштиту споменика културе града Београда поверено је 
обављање оперативних и програмско-техничких послова у оквиру Пројекта  
подношења кандидатуре Београда за Европску престоницу културе 2020. 
године, обзиром да Завод за заштиту споменика културе града Београда 
располаже одговарајућим кадровима и другим неопходним ресурсима који 

могу да подрже реализацију потребних послова. 

На основу Уговора који је закључен између Секретаријата за културу и Завода 
за заштиту споменика културе града Београда бр. VI-02  401.2-154 од 
25.02.2011. године (наш бр. Р634/11 од 25.02.2011. године), Анекса бр. 1 
уговора  бр. VI-02  401.2-967 од 13.07.2011. године (наш бр. Р634/11 од 
13.07.2011. године) и Анекса бр. 2 уговора бр. VI-02  401.2-154/2011 од 
06.12.2011. године (наш бр. Р634/11 од 05.12.2011. године) Секретаријат за 
културу дозначио је Заводу за заштиту споменика културе за реализацију 
наведеног Пројекта средства у укупном износу од 12.720.668,25 динара, 
следећом динамиком: дана 28.02.2011. године у износу од 2.000.000,00 
динара, дана 27.07.2011. године у износу од 6.000.000,00 динара и дана 
29.12.2011. године у износу од 4.720.668,25 динара.  

             
За реализацију иницијативе да се град Београд кандидује за европску 
престоницу културе 2020. године финансирано је следеће: 
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 послови на реализацији присуства чланова Организационог одбора на 
јавним скуповима  

 послови на пријему делегација других градова у Београду и учествовање 
Организационог одбора у пројектима Европске престонице културе других 
градова Европе 

 послови на реализацији присуства чланова Организационог одбора на 
међународним трибинама, конференцијама, и стручним скуповима 
поводом овог Пројекта, како би се активно лобирало за Београд  

 послови на развијању партнерске сарадње са институцијама, удружењима 
и уметницима из Београда, Србије, региона и Европе на пројектима у 
области културе и уметности, а  у вези са пројектом ЕПК 

 послови на формирању партнерске мреже поводом реализације стратегије 
културног развоја са свим актерима у култури, као и послови на 
подстицању стварања интерсекторског партнерства на локалном и 
националном нивоу 

 послови на комуникационој кампањи Београда ради подизања локалног, 
регионалног и европског профила града и пројекта кандидатуре 

 послови на реализацији уметничких пројеката и формирања мреже 
локалних, регионалних и европских градова-партнера у оквиру пројекта 
стратегије развоја Београда у области културе и кандидатуре за ЕПК. 

 Стручни скуп  / Конференција са темом "Наслеђе и Дијалог" 

Завод за заштиту споменика културе града Београда је у 2010 години, низом 
пригодних манифестација обелeжио 50 година од свог оснивања. Организујући 
по први пут, стручни скуп  / конференцију са темом "Заштита градитељског 
наслеђа - Стварно и могуће",  у оквиру које су узели учешће еминентни научни 
радници, признати стручњаци у области заштите културног наслеђа, 
професори, представници републичке и градске управе и цивилног сектора,  
намера нам је била да прикажемо континуитет деловања Завода кроз 
различите друштвене епохе и рад више генерација стручњака у остваривању 
заштите непокретних културних добара на подручју града Београда. 
 

И у 2011. години, са осећањем великог задовољства и одговорности, 

организовли смо други по реду стручни скуп  / конференцију са темом 
"Наслеђе и Дијалог". Намера нам је да укажемо да се успостављањем 
дијалога утиче на подизање свести заједнице о вредностима културног 

наслеђа, као потенцијала за њен одрживи развој и квалитет живота. Такође, 
успостављањем дијалога, желимо да се схвати и прихвати, да очување и 
унапређење културног наслеђа треба да је заједничка одговорност свих нас, 
политичких лидера, становника, власника и менаџера културних добара, 
стручњака у области културног наслеђа и др. И најзад, постојање културне 
разноврсности у ери глобализације ствара претпоставке за успостављање и 
развој међукултурног дијалога и универзалног приступа важним 
информацијама, водећи рачуна о потреби очувања разноврсности и 
специфичних вредности наслеђа сваке појединачне заједнице, као допринос 
јачању и очувању идентитета те заједнице и друштва у целини. 
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Радови излагани на Конференцији презентовани су на CD-у у форми 
Дигиталног зборника радова. 

 
 

Програми установе који су реализовани ван матичног простора  

- Изложба „Народно градитељство - споменик културе данас”, Београдски 
сајам – Сајам туризма, од 24.02.-27.02.2011.године 

- Изложба „Мултикултурни Београд - Споменичко наслеђе“ којом се 
документује на који се начин богата историја Београда, прожета утицајима 
различитих култура,  очитује на споменицима културе и архитектури града, 
чинећи га особеним, мултиетичним, мултиконфесионалним и мултикултурним.     
Приредили су је током септембра 2011.године, стручни сарадници Завода у 

амбијенту Београдске тврђаве, у сарадњи са ЈП „Београдска тврђава“. Изложба 
се темељи на богатој архивској грађи, коју су током пола века постојања 
баштиниле генерације стручњака престоничке службе заштите у процесу 

остваривања мисије заштите споменичког наслеђа Београда. Представљена је 
са  42 споменика културе, за које су од стране стручних сарадника Завода 
брижљиво бирани текстови и графички прикази који на најупечатљивији 
начин сведоче о културно-историјским, архитектонско-урбанистичким и 
естетско-уметничким вредностима презентованих културних добара, као и о 
њиховом значају за идентитет и развој Београда. 

Програми остварени на основу међународне сарадње 

- Курс „КОНЗЕРВАТОРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА», Високи институт за 
конзервацију-рестаурацију из Рима (ISCR) и Централни институт за 
конзервацију у Београду (CIK), Београд, 21. фебруара - 04. марта 2011.године;  

- Курс „КОНЗЕРВАЦИЈА КАМЕНА“, Високи институт за конзервацију-
рестаурацију из Рима (ISCR) и Централни институт за конзервацију у Београду 
(CIK), Београд и Зајечар 13.06.-01.07.2011. и 04.07.-29.07.2011.године. 
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Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у 

установи у уступљеним терминима 

- Изложба студената Архитектонског факултета “Градитељи - архитектура у 
Србији у 19. и 20. веку“, 08.04 – 18.05.2011. године. 

- Изложба  „Фотодокументација НЕКАД И САД» Секцијe фотографа Друштвa 
конзерватора Србије, од 25. новембра 2011. године постављена је у Заводу за 
заштиту споменика културе града Београда. 

 

 
 
Оцена програма од стране  стручне јавности (преглед најзначајних 

критика, приказа у медијима)  
 

Током 2011. 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 2011. године, пре 
свега кроз реализацију пројеката, изложби, стручне конференције, 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 2011. 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.  
 
Такође се успешним вид комуникације са јавношћу може сматрати и 
презентација Завода на Сајму књига кроз представљање издавачке делатности 
Завода. 
   
Следи неколико оцена програма Завода за заштиту споменика културе града 
Београда од стране стручне и шире јавности: 
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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 2011. године 
 
I Конзерваторски надзор током извођења радова на објектима: 

1. Ревитализација главне фасаде и крова објекта Дома Народне скупшине 
Републике Србије, у Београду, Трг Николе Пашића 13                                                                 

2. Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова пуштања у погон 
опреме климатизације у  објекту Дома Народне скупшине Републике Србије у  
Београду, Трг Николе Пашића 13 

3. Санација и рестаурација фасада објекта Српског - лекарског друштва, Џорџа 
Вашингтона 19, Београд 

4. Ревитализација фасада објекта у Улици Интернационалих бригада 76, 

Београд  
5. Рестаурација фасада објекта Прве Економске школе, Цвијићева 5-7, Београд 
6. Замена фасадне столарије на згради Белгијске амбасаде и резиденције,          

Крунска 16-18, Београд 
7. Ревитализација фасада Музеја Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21, 

Београд 
8. Реконструкција и санација објекта - Легат Петра Лубарде, Иличићева 1, 

Београд 
9. Ревитализација фасада објекта Асигурациони ђенерали, Теразије 35, Београд  
10. Ревитализација фасада Хотела „Метропол“, Београд 
11. Адаптација и санација објекта и рестаурација фасаде Амбасаде И.Р. 

Пакистана у Ул. кнеза Александра Крађорђевића 6, Београд 
12. Реконструкција ПТТ музеја објекта поште у Ул. Палмотићева  2, Београд  
13. Санација и адаптација отвореног стадиона СРЦ  "Ташмајдан" у Ул. Илије 

Гарашанина 26, Београд 
14. Рестаурација фасаде објекта у Ул. цара Душана 92, Београд 



 18 

15. Реконструкција и ревитализација објекта "Парни млин" у Булевару војводе 
Мишића 15, Београд 

16. Реконструкција и чишћење фасада објекта Главне поште у Ул. Таковска 2, 
Београд 

17. Ревитализација фасада објекта у Поп Лукиној 13, Београд 
18. Конзерваторско - рестаураторски радови у холу објекта Зграде Генералштаба 

у улици Кнеза Милоша 33, Београд 
19. Ревитализација фасаде објекта на углу улица Проте Матеје 25-25а и                 

Његошеве 25,  Београд 
20. Замена фасадне столарије на делу објекта према Студентском тргу, санацији 

и рестаурацији улазног портала и балкона објекта Капетан Мишиног здања, 
Студентски трг 1, Београд 

21. Замена фасадне столарије на објекту Музеја науке и технике, улица             
Скендер бегова 51, Београд 

22. Санација ограде објекта ОПН 333 на К.П. 20197 КО Савски венац, Ул.Ужичка 
12, Београд 

23. Реконструкцијиа објекта и рестаурација фасада биоскопа „Балкан“ у улици 
Браће Југовића 16, Београд 

24. Санација кровне конструкције и препокривање кровних равни заменом 
дотрајалог кровног покривача на објекту ''Божићева кућа'' у Ул. Господар 
Јевремова19, Београд 

25. Ревитализација фасаде објекта хотела „Москва“, Балканска 1, Београд 
26. Инсталирање система противпожарне дојаве, система видео надзора и 

противпровалног система на објекту Спиртина кућа (Завичајни музеј Земун), 
Земун 

27. Реконструкција и доградња објекта у Ул. Андрићев венац бр.10, (радови у 
току) 

II Конзерваторски надзор током извођења радова на инвестиционом 
одржавању објеката: 

1. Инвестиционо - текуће одржавање  Дома Народне скупшине Републике 
Србије (Мала сала), Трг Николе Пашића 13,  Београд                                                          

2. Инвестиционо - техничко одржавање терасе изнад сутерена зграде Завода за 
заштиту споменика културе града Београда 

III Конзерваторски надзор током извођења радова на јавним споменицима  и 
спомен обележјима:  
 
Хитне интервенције на јавним споменицима и израда нових споменика: 

1. Израда спомен - плоче и санација каменог носача испред Споменика 

жртвама геноцида  
2. Израда и постављање спомен плоче Зорану Ђинђићу, Студентски трг бр. 10 
3. Санирање оштећења на бронзаним апликацијама Споменика кнезу Михаилу, 

Трг Републике  
4. Чишћење постамента Споменика кнезу Михаилу, Трг Републике 
5. Постављање Спомен бисте Стевану Раичковићу на простору парка Велики 

Калемегдан  
6. Постављање Спомен бисте Лази Костићу на простору парка Велики 

Калемегдан 
7. Постављање бисте Францу Листу на простору парка Мањеж 
8. Постављање спомен бисте краљу Петру I испред школе “Краљ Петар I”  
9. Постављање спомен плоче код Споменика обешеним родољубима на 

Теразијама 
10. Санација споменика војводи Мишићу (радови су у току) 
11. Санација споменика Васи Пелагићу 
12. Санација Ламартиновог стуба у Земунском парку  
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13.  Уређење степеништа и прилаза споменику Иви Андрићу ради постављања 
словног цитата 

Чишћење споменика  (радови у току):  
1. Kрст са мале пијаце 
2. Спомeник Жртвама геноцида  
3. Спомeник Браниоцима Београда 1915. године  
4. Спомeник Ослободиоцима Београда 1806. год.  
5. Скулптура “Жена која седи” у парку Мањеж,  
6. Скулптура “Трином” , скулптура “Две главе”  

Вршење конзерваторског надзора при извођењу радова на чесмама и фонтанама: 
1. „Борац“, парк Велики Калемегдан  
2. „Жена са шкољком“, Безистан   
3. „Жена са крчагом“, Пионирски парк  

4. „Хигијенска чесма“, Кошутњак  
5. „Мика Алас“, Дорћол   

 
IV Конзерваторски надзор током извођења радова на сакралним објектима:  

1. Реконструкција и санација Новог гробља - Руске парцеле 
2. Гробље у Вреоцима - пресељење гробља у Вреоцима на нову локацију, на 

новоформирано гробље Шопић 2 у Шопићу, Опшштина Лазаревац 

V Конзерваторски надзор током извођења радова на уређењу парковских 
површина:  

1. Пионирски парк 
2. Академски парк  

VI Конзерваторски надзор током извођења радова на постављњу 

декоративног осветљења:  

1. Адаптација и санација постојећег декоративног осветљења зграде Дома 
Народне скупшине Републике Србије у Београду, Трг Николе Пашића 13                                

2. Зграда Главне поште, Таковска 2, Београд 
3. Игуманова палата, Трг Николе Пашића 2-4, Београд 
4. Зграда Коларчевог народног универзитета, Студентски трг 5, Београд 
5. Објекат Капетан Мишиног здања, Студентски трг 1, Београд 
6. Земунска гимназија, Земун 
7. Палата Албанија, Кнез Михаилова 2-4, Београд 
8. Зграда Библиотеке града Београда, Кнез Михаилова 56, Београд (у току)  

VII Археолошки надзори  

Током 2011.године обављен је стални археолошки надзор на локалитетима: 
1. локалитет Оливерина 4а 
2. локалитет Ташмајдан – реконструкција парка 
3. локалитет Студентски парк – реконструкција парка 
4. локалитет Капетан Мишина 32 
5. локалитет АТЦ „Академија“ 
6. локалитет „Pharmaswiss“ 
7. Црква у Бељини код Барајева 
8. Црква у селу Бабе, Сопот 
9. Ново бежанијско гробље 
10. Топловод у Улици цара Уроша и Змаја од Ноћаја 
11. Кнез Милетина 22, по обавештењу инвеститора, а у складу са датим Условима 

Завода 
12. Обилазница, сектор 5, део од Стражевице до Орловаче по обавештењу 

инвеститора, а у складу са датим Условима Завода 
13. Вуков и Доситејев музеј 
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Б) Преглед остварене сарадње на изради просторних и урбанистичких 
планова у току 2011. 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 статус претходне заштите и то за следеће 
Програме и планове детаљне регулације: 

 

1. Просторни план градске општине Сурчин 
2. Просторни план градске општине Лазаревац 
3. Просторни план градске општине Барајево 
4. Просторни план за део градске општине Гроцка 
5. Просторни план градске општине Обреновац 
6. Просторни план градске општине Сопот 
7. Просторни план градске општине Младеновац 
8. Просторни план подручја посебне намене предела изузетних одлика      

Авала-Космај 
9. План детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, 

Сарајевске и Дурмиторске, општина Савски Венац 
10. Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: Дунавске, 

Тадеуша Кошћушка и Булевара војводе Бојовића, градска општина 
Стари град 

11. План детаљне регулације Ботаничке баште „Јевремовац“  
12. План детаљне регулације подручја између улица: Др Милутина 

Ивковића, Булевара ослобођења, Звечанске, Булевара мира, улице 
између Булевара мира и Булевара ослобођења, Хумске и Динарске, 
градска општина Савски венац 

13. План детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), општине 
Стари град и Палилула 

14. Урбанистичка анализа блока између улица: Француске, Страхињића 
Бана, Скадарске и Господар Јевремове, општина Стари град 

15. Идејни пројекат Улице Авалске у Железнику са припадајућом 
инфраструктуром за потребе Плана детаљне регулације 

 
 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. 

 

 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. Генерални урбанистички план града Београда 
2. План генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне 

самоуправе – Град Београд- целине VII, IX и X, општине Земун и Нови 
Београд 

3. План генералне регулације грађевинског подручја седишта локалне 
самоуправе – град Београд (диспозиција и техничке карактеристике за 
изградњу водовода ø 700 од улице Тадеуша Кошћушка до Зеленог 
венца) 

4. План генералне регулације за објекте ТЕ „Колубара“, Градска општина 
Лазаревац 

5. План генералне регулације за  насеље Угриновци 
6. План детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – 
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целина III1, блокови (65 и 66) између улица: Војводе Степе, Нове 1, 
СМТ-а и Ђуре Мађеричића, општина Вождовац 

7.  План детаљне регулације насеља Миљаковац III, градска општина 
Раковица 

8. Концепт Плана детаљне регулације дела насеља Велики Црљени 
комплекс „Devix“ – Тамнавска окретница 

9. План детаљне регулације за подручје између спортског комплекса 
стадиона „Црвена Звезда“, Ул. Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, 
Булевара ослобођења, раскрснице „Аутокоманда“, Др. Милутина 
Ивковића и планираног продужетка Динарске улице, општина Савски 
Венац 

10. План детаљне регулације Булевара Краља Александра за подручје од 
Улице Господара Вучића до улица Мите Ружића и Мис Ирбијеве, 
блокови Д1-Д3, Д21, Д22, Д27-Д35 

11. План детаљне регулације локације „Моравска“ – део насеља Баташево у 
Младеновцу, градска општина Младеновац 

12. План детаљне регулације гробља Лешће 2 са прилазним 
саобраћајницама, општина Палилула 

13. План детаљне регулације комплекса клиничко болничког центра између 
улица: Хероја Милана Тепића, Булевара мира, Љутице Богдана, 
Драгорске и Сокобањске, општина Савски венац 

14. Сагласност за израду Плана детаљне регулације града Београда за 
бензинску станицу Травничка у Ул. Карађорђева 

15. План детаљне регулације за изградњу спортско рекреативног центра на 
приобаљу Дунава, градска општина Гроцка 

16. План детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана 
Јовановића, општина Вождовац 

17. План детаљне регулације за подручје северозападно од улица Земунске 
и Тошин  бунар, општина Нови Београд 

18. План детаљне регулације насеља Крњача, општина Палилула 
19. План детаљне регулације за подручје између: саобраћајнице Т-6, 

Угриновачке и Барањске улице, ГО Земун 
20. План детаљне регулације подручја између улица Браће Јерковић, 

Кружни пут, Кумодрашке и Дарвинове, градска општина Вождовац 
21. План детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац, 

општина Палилула 
22. План детаљне регулације дела привредне зоне између аутопута Е-70 

Београд-Загреб, регионалног пута Р-267 Батајница-Прогар и 
железничке пруге Батајница-Ресник, градска општина Сурчин 

23. План детаљне регулације блока између улица Димитрија Туцовића, 

Варовничке, Хаџи Мустафине и Шабачке 
24. Концепт Плана детаљне регулације дела привредне зоне уз Батајнички 

пут, општина Земун 
25. План детаљне регулације блока између улица: Београдске, Таванчићи II 

део, Таванчићи III део и Таванчићи IV део у насељу Рушањ, градска 
општина Чукарица 

26. План детаљне регулације блока између улица: Средачке, Војводе 
Шупљикца, Чучук Станине и  Булевара краља Александра, градска 
општина Звездара 

27. План детаљне регулације просторне културно-историјске целине 
Топчидер – I фаза – петља Радничка 

28. План детаљне регулације дела привредно-пословне зоне (радна зона II) у 
Лазаревцу 

29. План детаљне регулације спортско рекреативне зоне „Очага“ у 
Лазаревцу 

30. План детаљне регулације локације „Мали пролаз“ – део насеља 
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Међулужје у Младеновцу, градска општина Младеновац 
31. Нацрт плана детаљне регулације за просторну културно-историјску 

целину Топчидер – I фаза (саобраћајница Патријарха Павла од Улице 
Топчидерске до Улице Пере Велимировића) 

32. План детаљне регулације дела урбанистичке целине 41 (Привредна зона 
„Панчевачки рит“), простор североисточно од Панчевачког пута, 
градска општина Палилула 

33. План детаљне регулације дела блока 21, градска општина Нови Београд 
34. План детаљне регулације блока између улица Радоја Дакића, Жарка 

Миладиновића и Милоша Бандића, градска општина Земун 
35. План детаљне регулације простора између Батајничког пута, стамбеног 

насеља и комплекса специјалне намене 13. Мај , реке Дунав и границе 
плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун у Земуну, зоне 
3 и 4   

36. План детаљне регулације подручја између улица: Кружни пут – Падина, 
Војислава Илића, Трогирска и Игњата Јоба, градска општина 
Вождовац 

37. Kонцепт плана детаљне регулације дела урбанистичке целине 
северноисточно од Батајничког пута, градска општина Земун 

38. Урбанистички план (Детаљни урбанистички план) дела касарне „Мајор 
Милан Тепић“ у Јакову 

39. План детаљне регулације блока 11, између Булевара Николе Тесле, Кеја 
ослобођења и продужетка улица Гоце Делчева и Алексиначких рудара, 
градска општина Земун 

40. Измене и допуне Плана детаљне регулације железничке пруге 
Панчевачки мост – Панчево са станицом Крњача и Овча 

41. Измена Плана детаљне регулације за простор блока између улица Краља 
Петра I, Косанчићев венац и Симе Марковића  

42. Измена Плана детаљне регулације за блок између улица Батутове, 
Булевара Краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића – 
градска општина Звездара 

43. Измена Плана детаљне регулације Старог језгра Земуна, Душана 
Вукасовића 12, Земун 

44. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације привредног комплекса у 
Крњачи - Рева I, општина Палилула 

45. Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације Булевара 
краља Александра за блокове између улица: Жабљачке и Бајдине, 
блокови Е1-Е9, (блокови 2 и 3, простор између границе Плана према 
комплексу ЕИ „Никола Тесла“ и улица: Дрежничке, Петра Колендића, 
Руже Јовановић и Брачке) 

46. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације дела централне зоне – 
блока 5 у Новом Београду између улица: Париске комуне, Отона 
Жупанчића и Гоце Делчева 

47.  Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за инфилтрационо 
извориште на левој обали реке Саве – локација „Зидине“, општина 
Сурчин 

48. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације стамбеног насеља 
„Вишњичко поље“, општина Палилула и општина Звездара 

49.  Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за изградњу 
(реконструкцију) саобраћајнице од пута за ПК „Младост“ на територији 
градске општине Обреновац до насеља Бољевци на територији градске 
општине Сурчин, са мостом преко Саве – прва фаза 

50. Мишљење на Нацрт измена и допуна Регионалног просторног плана 
административног подручја града Београда 

51. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри 
Луг – општина Звездара (фаза I) 
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52. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације Сланачког пута са 
припадајућом инфраструктуром од Роспи ћуприје до гробља Лешће 

53. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за за део територије М.З. 
Миљаковац II, општина Раковица 

54. Мишљење на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације за 
саобраћајни потез унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) од 
саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин 
бунар до чвора „Аутокоманда“, градске општине: Нови Београд, 
Чукарица и Савски венац 

55. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: 
Жичке, Бранка Крсмановића, Кајмакчаланске и Дравске, градска 
општина Врачар 

56. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације дела привредне зоне уз 
Батјнички пут, градска општина Земун 

57. Мишљење и сагласност за препарцелацију катастарских парцела 
1283/1 и 1283/2 КО Савски венац (Милоша Поцерца 32, СПС) 

58. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: 
Кичевске, Молерове, Хаџи Ђерине и Хаџи Проданове, градска општина 
Врачар 

59. План постављања привремених објеката и тезги, општина Палилула 
60. План постављања привремених објеката, општина Савски венац 
61. План постављања привремених објеката, општина Врачар 
62. План постављања тезги и привремених објеката, општина Стари град 

 
 Поред учешћа у изради планских докумената, Завод за заштиту споменика 

културе града Београда је учествоваo у изради урбанистичко-техничких 
докумената: 

 
1. Урбанистички пројекат и Пројекат препарцелације Центра за 

промоцију науке, Нано центра и Научног института и пратећих 
садржаја (подземне гараже) у блоку 39 на Новом Београду 

2. Услови и сагласност за формирање „Екозона“ – зона за слободно 
пуштање паса на јавним површинама 

3. Обнова услова за израду пројекта за Идејни и Главни пројекат 
Аутопута Е-75, Нови Сад – Београд – Ниш, деоница: Батајница – 
Добановци, Лот А1: петља „Батајница“ од km184+738.24 до 
km188+680.00   

4. Издавање сагласности за локацију трансформаторске станице 
110/10kV “Београд 23 – Аутокоманда“ 

5. Реконструкција трамвајске пруге, трамвајске контактне мреже, 
коловоза и тротоара у Булевару Ослобођења од Славије до 
Ветеринарског факултета 

 

 Представник Завода за заштиту споменика културе града Београда пратио је 
рад Комисије за планове Скупштине града Београда, присуствовао и 
учествовао на педесет осам (58) седница Комисије. 
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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 2011.године:  

 
 Услови за предузимање мера техничке  заштите.............................................1124 
 Сагласност на пројекат и документацију   ........................................................559 
   
Жалбе....................................................................................................................61 
         Усвојене жалбе од стране првостепеног органа............................................9 
         Усвојене жалбе од стране другостепеног органа.........................................14 
         Преиначена решења од стране другостепеног органа.................................18  
  
 Сагласност за постављање летњих башти..........................................................529 
 Сагласност за постављање базних станица...........................................................3 
 Сагласност за инвестиционо-техничко одржавање објеката...............................54 

      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
      УКУПНО:                                                                                                   2371 
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6. ФИНАНСИРАЊЕ 
Програмски 

трошкови 

Зараде 

и солид. пом.за 

запосл. 

Редовни материјални  и стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

УКУПНО 

Структура прихода 33.825.697,73 56.200.758,31 14.579.636,34 8.259.578,35 112.865.670,73 

1. Буџетска средства 31.885.697,73 38.273.511,90 7.213.105,74 7.688.982,68 85.061.298,05 

- Града 31.673.541,55 38.273.511,90 6.074.105,74 5.303.892,68 81.325.051,87 

- Републике 212.156,18 / 1.139.000,00 2.385.090,00 3.736.246,18 

- општине / / / / / 

2.  Остали извори 1.940.000,00 17.927.246,41 7.366.530,60 570.595,67 27.804.372,68 

- донације* / / / / / 

- спонзори / / / / / 

- приход од реализације 

програма (улазнице, 

чланарине и др. програми) 

/ / / / / 

- приход од услуга  1.940.000,00 17.049.082,21 6.117.391,39 570.595,67 25.677.069,27 

- остали сопствени приходи  / /  1.249.139,21 / 1.249.139,21 

- остали приходи – 

рефундација накнада за 

боловање 

/ 878.164,20 / / 878.164,20 

*) уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и искоришћеност средстава у 

2011.г. 

 
У прилогу доставите  Одлуку  Управног одбора о утврђеном ценовнику програмских услуга  за 2011.  и 2012. годину 

(цене улазнице, чланарине и  др. програма)
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7. ИЗВЕШТАЈ је разматран на седници Надзорног одбора одржаној 

24.02.2012.године, а усвојен од стране Управног одбора на седници 
одржаној  27.02.2012.године (одлука у прилогу). 

 

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 2011. 
година, била изузетно рестриктивна. 

Успешно су реализовани сви програми одобрени Закључком Градског већа 
града Београда број 6-149/11 - ГВ од 24. фебруара 2011. године. 

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 2012. години очекујемо разумевање 
оснивача и стварање услова за пријем нових извршилаца у матичној 
делатности, нарочито инжењера архитектуре. 

Обзиром да је током 2011. године обрађено више од 2 300 управних 
предмета, као и да је Завод за заштиту споменика културе града Београда  
био реализатор оперативних и програмско-техничких послова у оквиру 
пројекта подношења кандидатуре Београда за Европску престоницу културе 
2020. године, што очекујемо и у наредној 2012. години, 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. 

Посебно напомињем да је у 2011. години усвојен Правилник о стручном 
усавршавању и образовању запослених у Заводу за заштиту споменика 
културе града Београда,  којим су стварене правне предпоставке да 
запослени могу да стичу стручна, академска и научна звања из области које су 
у функцији заштите непокретних културних добара, односно савремене 
организације рада и пословања у границама планираних финансијских 

средстава установе за ову намену. 

У контексту перманентне едукације запослених у Заводу, током 2011.године 
организована су четири  курса енглеског и италијанског језика за укупно 
31 запосленог радника. 

Такође напомињем да је крајем 2011. године формиран Стручни савет 
Завода за заштиту споменика културе града Београда са циљем пружања 
стручне помоћи и заједничког деловања у правцу очувања и афирмације 
вредности културних добара као творевина материјалне и духовне културе од 
општег интереса, чија својства су од посебног значаја за културу, уметност и 
историју наше заједнице  и уживају заштиту у складу са одредбама Закона о 
културним добрима ("Службени гласник РС" бр. 71/94). Савет чине еминентни 
стручњаци, научни и јавни радници изван институције, изабрани да 
представљају све сегменте из делатности установе.  
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За будућност потребно је: 

- више разумевања надлежних за изражене потребе установе и више 
средстава за даље унупређење кадровске структуре и услова рада 

- интензивирати и учинити ефикасном сарадњу са Републичким заводом 
за заштиту споменика културе и  надлежним Министарством, посебно у 
поступку утврђивања непокретности за културна добра (више од 
стотину предлога је већ више година у процедури) 

- стварање одговарајућег легислативног оквира којим би се стимулисала 
обнова и унапређење културног наслеђа. 

У склопу унапређења туристичке и културне понуде Београда, приоритетан  

задатак службе заштите и планирања треба да је будуће уређење 
Београдске тврђаве у складу са њеним историјским значајем, због чега је 
потребно код надлежних органа и институција као први корак у 
остваривању тог задатка, иницирати доношење Одлуке о изради 

урбанистичког плана за подручје споменичког комплекса 

Београдске тврђаве. 

 

 

 

 
                                                                                       Директор 

 
 

Београд, 24.02.2012.године                   мр Милица Грозданић, дипл.инж.арх. 
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9. ПРИЛОЗИ 

 
1. Одлука Управног одбора 

2. 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 

3. Ценовник услуга које Завод за заштиту споменика културе 
обавља за трећа лица 
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