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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Програм рада за 2019. годину

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
УВОД
Завод за заштиту споменика културе града Београда, поред спровођења основне
делатности у области заштите, чувања, одржавања и коришћења непокретних културних
добара на подручју Града Београда од којих је значајан број активности планиран
Програмом рада за 2019. годину, свој рад ће истовремено усмерити у два правца. Један,
као омаж прошлости, иде у сусрет обележавању 60 година од оснивања Завода, чији
јубилеј се обележава 2020, а други је усмерен ка подизању професионалних капацитета и
унапређењу услова рада као наставак низа активности која се спроводе у протеклих
неколико година. Посебан акценат стављен је на информационо-технолошко унапређење
процеса рада кроз увођење електронских процедура и дигиталног пословног окружења „еЗавод“, затим на израду процене ризика за објекат Завода као значајног историјског места
и визуелног просторног маркера споменика културе од изузетног значаја „Београдска
тврђава“, а потом и на наставак уређења објекта извођењем радова на рестаурацији
фасаде.
Израда предлога одлука о утврђивању непокретних културних добара, нарочито
оних ширег, просторног карактера, дигитализација документације и израда
конзерваторско-рестаураторских пројеката планираних за један од најзначајнијих
споменика културе од изузетног значаја „Београдску тврђаву“, као и за друге споменике
културе попут Музеја Томе Росандића, Докторове куле, куће архитекте Момира
Коруновића, Зграде команде ваздухопловства, као и низа интервенција на јавним
споменицима и спомен обележјима – Гробљу ослободилаца Београда, споменику Вуку
Стефановићу Караџићу и другима, представља стратешко опредељење Завода за заштиту
споменика културе града Београда и говори о континуираној бризи о материјалним
траговима културног наслеђа.
Као и претходних година значајан број активности биће посвећен презентацији и
популаризацији културних добара. У циљу да подстакне заједницу да истражује, тумачи,
боље разуме и поспеши чување нашег наслеђа, али и да укаже на његове савремене
друштвене вредности, током 2019. године у оквиру издавачке делатности објављивањем
јубиларног двадесетог броја водећег научног часописа националног значаја „Наслеђе“,
серије каталога непокретних културних добара који ће делом бити посвећени
обележавању 800 година од добијања аутокефалности Српске православне цркве,
организовањем изложби посвећених делима знаменитих архитеката Николе Несторовића
и Милана Злоковића, спроведеним радовима на санацији, адаптацији и рестаурацији
Народног музеја, хотелима и кафанама споменицима културе, културно наслеђе Београда
позваће на континуирани дијалог. Значајан допринос овом дијалогу даће и јубиларна
десета конференција Завода за заштиту споменика културе града Београда на тему
„Културно наслеђе - ризици и перспективе“. Већ традиционални образовни програми
„Беокул градска тура“ и „Наслеђе за децу“ и на даље ће упознавати најмлађу популацију
са основним појмовима и вредностима споменичке баштине, и истовремено их подучити
и подстаћи како да постану преносиоци знања у циљу развијања свести о значају и
I
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вредностима непокретног културног наслеђа. На вредности и значај наслеђа престонице
Србије, током 2019. године стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе
града Београда ће указивати и учешћем на конференцијама, семинарима, научним
скуповима, али и манифестацијама културе чији је Завод традиционални учесник.
Оснивачки акт институције
Завод за заштиту споменика културе града Београда основан је Решењем Народног
одбора града Београда бр. 1861/60 од 27. 05. 1960. године, а отпочео је са радом 1961.
године. Скупштина града Београда је донела Одлуку о промени оснивачког акта установе
културе - Завод за заштиту споменика културе града Београда бр. 6-159/17-С-20. април
2017. године. Једина је установа ове врсте на територији Града Београда која врши
делатност заштите непокретних културних добара на свих 17 градских општина.
1.

Законски оквир пословања
Законски оквир којим се уређује пословање Завода су позитивни прописи
Републике Србије, као и нормативна акта и одлуке Града Београда:
- Закон о културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 71/94, 52/11 - др. закони и 99/11др. закон);
- Закон о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.);
- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр.18/2016);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,
13/2017 - одлука УС и 113/2017);
- Закон о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр.,
64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС,
98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)
- Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - исп. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, -испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015, 99/2016 и 113/2017 и 95/2018);
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 125/2003 и 12/2006);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004-испр.,
61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014- усклађени дин. изн., 68/2014-др. закон,
142/2014, 5/2015- усклађени дин. изн., и 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн,
108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018- усклађени дин. изн. и
30/2018);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/15 и 113/2017);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005, 91/15 и
113/2017-др. закон);
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/15, 81/2018 и
87/2018-др. закони).
2.
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-

-

Скупштина града Београда донела је низ одлука које су од значаја и утичу на даље
пословање Завода, међу којима су најзначајније:
Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд („Сл.
лист града Београда“, бр. 3/2015, Споразум-7/2018-1 и 35/2018- Анекс I);
Одлука о постављању баште угоститељског објеката на територији града Београда
(„Сл. лист града Београда“, бр. 11/2014, 25/2014, 34/2014, 2/2015, 29/2015, 63/2016 и
118/2018);
Одлука о оглашавању на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.
86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017 и 109/18);
Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београда
(„Сл. лист града Београда“, бр. 15/2007, 78/2014, 86/2016, 96/2016 и 4/2017);
Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији
града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 3/2000, 19/2014 и 19/2017);

У свом редовном раду, Завод настоји да у складу са домаћим законодавством,
примењује стручне препоруке релевантних међународних организација из области
заштите културног наслеђа (UNESCO, Савет Европе, ICOMOS, ICCRO).
Делатност Завода за заштиту споменика културе града Београда
На основу Закона о културним добрима („Сл.гласник РС“бр. 71/94,52/11 - др. закон
и 99/11-др. закон), делатност заштите културних добара обухвата:
- истраживање, евидентирање и вредновање добара која уживају претходну заштиту;
- предлагање и утврђивање културних добара;
- вођење регистра и документације о културним добрима;
- пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима
и корисницима тих добара;
- старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене Законом;
- предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
- прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних
добара;
- спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
- издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој
заштити;
- излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика
културно-образовне делатности и
- друге послове у области заштите културних добара утврђене Законом.
У складу са наведеним, Завод за заштиту споменика културе града Београда:
- проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с
одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења
одређеног културног добра;
- учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем
достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних
добара и учествује у разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
- објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
- израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима;
3.
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остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних
добара
- обавља и друге послове утврђене законом.
4.
Начин и извори финансирања
Завод, као установа из области културе чији је оснивач Скупштина града Београда,
финансира се средствима из буџета града. Град Београд преко Секретаријата за културу,
финансира зараде запослених у Заводу, као и део материјалних трошкова. Осим тога,
Секретаријат за културу финансира и различите програме из усвојеног годишњег
Програма рада Завода, затим извођење појединих радова на спровођењу мера техничке
заштите на културним добрима, као и инвестиционо одржавање зграде Завода према
могућностима.
Одређени програми и пројекти које Завод планира, реализују се финансирањем и из
других извора: средстава Министарства културе и информисања и Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
Пружањем услуга на тржишту из домена своје делатности, Завод остварује и
сопствени приход, који ће и у 2019. години бити усмерен на финансирање програмске
делатности, зарада и других накнада и материјалних трошкова. Планирано је да се
средствима из сопственог прихода могу увећати зараде запослених сходно оствареним
резултатима рада. Такође, планирано је да се из сопственог прихода регулишу, у мери у
којој је то могуће, накнаде по уговору за лица која су ангажована као сарадници Завода на
изради задатака из матичне делатности, затим помоћ у медицинском лечењу и други
видови солидарне помоћи запосленима, материјални трошкови, порези и таксе,
персоналне лиценце за архитекте код надлежне институције, трошкови службених
путовања, стручно усавршавање запослених, трошкови репрезентације, трошкови
одржавања и поправке зграде Завода и опреме, набавка основних средстава (рачунарска
опрема, намештај) и остале неопходне радње за квалитетније функционисање установе.
-

Сарадња
Природа делатности Завода условљава перманентну сарадњу са бројним
институцијама и организацијама из различитих области (органи државне управе на свим
нивоима, научно-образовне установе, установе културе, јавна и јавнокомунална
предузећа, пројектна и грађевинска предузећа), као и са физичким и правним лицима.
5.

Културна добра на подручју града Београда
Основна делатност Завода јесте заштита споменика културе, просторних културноисторијских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. На подручју града
Београда утврђено је 419 непокретних културних добара и то: 15 културних добара од
изузетног значаја, 51 културно добро од великог значаја и 353 културно добара.
Статус добара под претходном заштитом ужива 186 добра и то: 4 некрополе, 26
локалитета с археолошким садржајем, 3 локалитета с историјским садржајем, 122
градитељска објекта, 22 целине и делова градитељских објеката с историјским или
архитектонским садржајима и 8 споменика и спомен обележја посвећених значајним
догађајима и личностима.
6.
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врсте културних добара
споменик културе
просторна културно историјска
целина
археолошко налазиште
знаменито место
УКУПНО

изузетни значај
11

велики значај
46

културна добра
322

УКУПНО
379

3

3

4

10

1
15

2
51

21
6
353

22
8
419

Протоколом о сарадњи потписаним између Републичког завода за заштиту споменика
културе и Завода за заштиту споменика културе града Београда регулисано је 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 („Сл.гласник РС“ 71/94,52/11 - др. закон и 99/11- др. закон)
надлежан Републички завод за заштиту споменика културе.
У вези са тим, Завод за заштиту споменика културе града Београда може, на захтев и у име
Републичког завода за заштиту споменика културе, припремати и у форми предлога
достављати Републичком заводу за заштиту споменика културе следеће:
У поступку утврђивања непокретних културних добара документацију којом се
образлаже да су својства одређене непокретности од посебног културног и
историјског значаја и предлог одлуке о утврђивању одређене непокретности за
културно добро која садржи назив, опис културног добра, границе заштићене
околине (катастарске и земљишно-књижне податке) и мере заштите везане за
чување, одржавање и коришћење тог културног добра и његове околине.
У поступку брисања културног добра из регистра документацију којом се доказује
и образлаже да је одређено културно добро изгубило својства од посебног културног
и историјског значаја, односно да је уништено или нестало.
Услове за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним
културним добрима од изузетног значаја.
Услове чувања, одржавања и коришћења културних добара од изузетног значаја, као
и утврђене мере заштите, за потребе израде просторних и урбанистичких планова.
Мишљење о нацртима просторних и урбанистичких планова за подручја просторних
културно-историјских целина од изузетног значаја, која се обавезно прилажу
приликом разматрања и доношења тих планова.
Протоколом о сарадњи потписаним између Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда и Завода за заштиту споменика културе града Београда успостављена
је међусобна сарадња на изради информационе базе података непокретних културних
добара на територији града Београда, како би се обезбедио квалитетан мониторинг
рационалног уређивања и коришћења земљишта и објеката. Основни циљ Протокола је
успостављање основа за трајну и континуирану сарадњу на ажурирању просторних
података који ће бити представљени кроз наменску ВЕБ ГИС апликацију Дирекције. С
обзиром на то да су циљеви сарадње трајног карактера, Протокол је закључен на
неодређено време.
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II
1.

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ
РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На територији града Београда налази се укупно 419 културних добара. Утврђивана
су у разним периодима од 1946. године до данас, а на њих су се односиле одреднице оних
закона о заштити споменика културе, односно културних добара који су били у том
тренутку на снази. Различит је био и ниво власти у чијој је ингеренцији била одлука о
проглашавању. С обзиром на то и досијеа културних добара су рађена у складу са
различитим правилницима који су третирали ову област. С тим у вези, усклађивање
одлука о утврђивању са позитивним прописима, као и допуна документације које се
образује и чува уз Регистар културних добара, поставља се као нужна.
Истовремено, као и друге области деловања и културно наслеђе услед бројних
фактора трпи константне промене од физичког пропадања до мењања власничке
структуре, изворних функција, катастарске и топографске промене терена и друго. Како је
за културно наслеђе, поред споменичких, неопходно да оно добије и савремене-друштвене
вредности, да буде доступно јавности и од значаја за друштво, пре свега за локалну
заједницу која га непосредно окружује, потребно је извршити ревизију културних добара.
У том контексту, а у складу са увидом у стање на терену и сагледавањем нових потреба,
ревизија би обухватила ревалоризацију, израду мера заштите културних добара и мера
заштите заштићене околине културних добара како би се омогућио савремен приступ
заштити и коришћењу културног наслеђа.
За 2019. годину предлаже се допуна и израда недостајућих мера заштите за
утврђена културна добра јер један број досијеа утврђених културних добара који су
рађени првих деценија од оснивања Завода немају израђене мере заштите. Због правних
процедура усклађених са важећим законима неопходно је, ради квалитетније заштите
самог добра, да у досијеу добра постоје стручно и правно валидне мере заштите. Током
2019. године допуниће се и израдити мере заштите за 9 утврђених културних добара: СК77 Поповићева кућа у Гроцкој, СК-298 Стевановићева кућа у Шиљаковцу, СК-221
Надгробни споменик Милисава Чамџије у Великом Борку, СК-223 Надгробни споменик
Аксентија Миладиновића у Чибутковици, СК-207 Гробље Ослободилаца Београда, СК-75
Панићева кућа, СК-51/1 ОШ Алекса Ненадовић, СК-74 Теомировићева кућа у Гроцкој,
ЗМ-7 Спомен гробље на Бежанијској коси.
Да би се дошло до коначног циља неопходно је следеће:
Извршити увид у физичко стање;
Снимити споменике са свим детаљима укључујући и њихову околину. Фотографски
забележити све оно што може да доприносе евентуалној будућој ревалоризацији или
прекатегоризација;
Извршити, уколико је потребно, додатна истраживања ради добијања могућих нових
сазнања;
Извршити додатну архитектонску, урбанистичку или визуелну анализу у складу са
новим приступом третману културног наслеђа;
За културна добра за која се испостави да имају и тај аспект урадити вредновање
нематеријалних својстава;
Урадити нову техничку документацију или дорадити постојећу;
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Урадити валоризацију односно ревалоризацију;
Урадити предлог мера заштите за културна добра и њихову заштићену околину;
Урадити неопходну правну документацију;
На основу прикупљених података извршити, уколико је потребно,промену категорије
културног добра;
За културна добра која више не постоје, а за која нема основа да се уради
реконструкција, за добра која су проглашавана, односно утврђивана по основу
идеологије и сва добра за која ревизија утврди да немају својства културног добра
урадити предлог брисања из централног регистра;
Извршити дигитализацију.

-

-

Ревизија културних добара
1. Сопствена средства
Бр.

активност

објашњење

1.

Анализа и
валоризација

Систематизовање, обрада и
анализа прикупљеног
материјала са терена и из
институција

2.

Израда техничке
документације и
утврђивање мера
заштите

Прикупљање, обрада и
израда техничке
документације

3.

Израда фотодокументације

Израда фотографија 13х18

4.

Материјални
трошкови

5.
6.

екон.
клас.

извршење
Стручни сарадници
Завода

бруто
износ

/

/

4235

280.000,00

Услуге
израда фотографија

4231

90.000,00

Трошкови скенирања
документације у архивима
и музејима и др.

Услуга скенирања

4231

60.000,00

Материјални
трошкови

Канцеларијски материјал

Спољна сарадња

4261

70.000,00

Јавни оглас

Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС

Услуга оглашавања

4234

40.000,00

Спољна сарадња

УКУПНО 1

540.000,00
Ревизија културних добара
2. Средства Секретаријата за културу града Београда

Бр.

активност

објашњење

извршење

1.

Истраживање

Увид у стање на терену,
рад у архивама, музејима и
библиотекама

Стручни сарадници
Завода

3.

Израда фотодокументације

Израда фотографија 13х18

Услуга израде
фотографија

4.

Јавно оглашавање

Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС

Услуга оглашавања

екон.
клас.

бруто
износ

/

/

4231

10.000,00

4234

30.000,00

УКУПНО 2

40.000,00

УКУПНО 1+2

580.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
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Динамика реализације: јануар – децембар: истраживање, израда фотодокументације, јавно оглашавање;
Извор финансирања: Сопствена средства и средства Секретаријата за културу
града Београда.
2.
ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УТВРЂИВАЊУ И
БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
Елаборати предлога одлука о утврђивању непокретности за културно добро
израђују се у складу са Законом о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94,52/11 – др.
Закон и 99/11-др. закон) и Правилником о подацима који се уписују у регистар, начином
вођења регистра и централног регистра непокретних културних добара и документацијом
о овим културним добрима(„Сл.гласник РС“ бр. 30/95).
Предметни елаборати садрже историјат, дескрипцију, валоризацију, мере заштите,
техничку документацију, фотодокументацију, геодетске и катастарске подлоге и изводе из
катастра непокретности. Истог садржаја су и предлози категоризације културних добара.
1. Просторно културно-историјска целина Стара Палилула (завршна фаза)
2. Просторно културно-историјска целина Подручје уз Булевар краља Александра
(завршна фаза)
3. Просторно културно-историјска целина Подручје уз улицу кнеза Милоша
4. Стара кућа породице Матић у Вранићу
5. Вила Прендић у Београду
6. Црква рођења Богородице у Звечкој – Обреновац
7. Војна гимназија - Гимназија краља Александра на Топчидерском брду
Због проблема везаних за формирање елабората, који су најчешће имовинско правне
природе или због угрожености објекта, уколико су доведена у питање његова споменичка
својства, постоји могућност да се поједини објекти предложени за утврђивање за културна
добра замене другим за које постоји изражен интерес да се инвестира у њихову заштиту.
2.1.

УТВРЂИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КУЛТУРНА ДОБРА

2.1.1. Просторно културно-историјска целина Стара Палилула - Предлог Одлуке о
утврђивању за културно добро
Граница целине Стара Палилула обухвата простор који ограничавају улице:
Влајковићева, Косовска, Таковска, Војводе Добрњца, Булевар деспота Стефана, Браће
Југовић, Дечанска, Трг Николе Пашића.
Назив Палилула потиче с почетка 19. века, када се ту налазио спахилук
београдских везира, а везује се за забрану пушења на улицама у ужем градском језгру,
односно дозволу пушачима да изван централног дела вароши „пале луле“. Двадесетих
година 19. века Палилулу насељавају сељаци из околине Ниша, Лесковца и Врања који су
се углавном бавили баштенским пословима и чувањем стоке. Нови талас досељеника
чинили су Савамалци, који су по налогу кнеза Милоша 1834. били приморани да напусте
своје куће у Савамали. Периферни делови Палилуле све до краја 19. века задржали су
особине сеоског насеља (улице 27. марта, Кнез Данилова). Насупрот овом делу, центар
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Палилуле је убрзано попримао обрисе градског насеља. Његови становници били су
углавном нижи чиновници, рабаџије и различите врсте занатлија, док су у данашњим
улицама у Таковској, Хиландарској, Џорџа Вашингтона, Цетињској, Далматинској и
Светогорској живели познати уметници и интелектуалци. Први значајнији јавни објекти
на простору Палилуле били су Палилулска касарна из 1837, Варошка болница из 1868. и
Палилулска основна школа подигнута 1895. Крајем шездесетих година 19. века
оформљена је и прва ботаничка башта у Србији, уређена 1889. на месту некадашњег
имања Јеврема Обреновића, по којем је и добила назив „Јевремовац“.
Предметни простор ужива статус претходне заштите који поседује архитектонскоурбанистички и културно-историјске вредности. Сходно наведеним вредностима простора
циљ пројекта је утврђивање просторно културно-историјске целине Стара Палилула за
културно добро.
Просторно културноисторијска целина Стара Палилула
Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
Бр.

активност

1.

Истраживање

2.

Анализа и валоризација

3.

Материјални трошкови
истраживања

4.

Имовинско-правна
документација и
геодетске подлоге

5.

Јавни оглас

6.

Материјални трошкови
УКУПНО

објашњење
Увид у стање на терену,
рад у архивама, музејима
и библиотекама
Систематизовање, обрада
и анализа прикупљеног
материјала са терена и из
других институција
Трошкови скенирања
документације у архивима
и музејима и др.
Трошкови такси РГЗ
Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС
Канцеларијски материјал

извршење

екон.
клас.

бруто
износ

Стручни сарадници
Завода

/

/

Стручни сарадници
Завода

/

/

Услуга скенирања

4231

30.000,00

Услуга такси

4231

150.000,00

Услуга оглашавања

4234

30.000,00

Спољна сарадња

4261

25.000,00
235.000,00

Време реализације: јануар– децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације, синтеза свих прикупљених података
и израда елабората;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
2.1.2. Просторно културно-историјска целина Подручје уз Булевар краља
Александра - Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
Целина Подручје уз Булевар краља Александра ужива статус претходне заштите.
Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Трг Николе Пашића,
Влајковићева, Косовска, Таковска, Илије Гарашанина, Карнегијева, Краљице Марије,
Булевар краља Александра, Голсвордијева до границе припадајућих катастарских парцела
непарне стране Крунске улице до Кнеза Милоша (изузимајући припадајуће катастарске
парцеле непарне стране улице Кнеза Милоша, која је засебна целина). Сходно наведеним
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вредностима простора циљ пројекта је утврђивање просторно културно-историјске целине
Подручје уз Булевар краља Александра за културно добро.

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Просторно културно-историјска целина Подручје уз Булевар краља Александра Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
екон.
бруто
активност
објашњење
извршење
клас.
износ
Израда фотоУслуга израде
Израда фотографија 13х18
4231
40.000,00
документације
фотографија
Материјални трошкови
Канцеларијски материјал Спољна сарадња
4261
20.000,00
Техничка обрада, два
Увезивање постојећих
Спољна сарадња
4235 100.000,00
месеца
дигиталних карата
Материјални трошкови
Копирање, скенирање
Услуга скенирања
4231
20.000,00
Трошкови оглашавања у
Јавни оглас
Услуга оглашавања
4234
30.000,00
Службеном гласнику РС
УКУПНО
210.000,00

Време реализације: јануар– децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације, синтеза свих прикупљених података
и израда елабората;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
2.1.3. Просторно културно-историјска целина Подручје уз улицу кнеза Милоша Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
Топчидерски друм, како је некада називана Улица кнеза Милоша, просечен је и
уређен спровођењем у дело првог урбанистичког плана врачарског дела Београда,
четрдесетих година 19. века, према нацрту Франца Јанкеа. Oртогонална мрежа улица била
је нешто сасвим друго у односу на турски Београд у шанцу.
Део подручја уз улицу Кнеза Милоша настањен је релативно рано, већ средином 19. века.
По замисли кнеза Милоша, овде је формиран државни, административни и војни центар
српског Београда са свим пратећим здањима. Међу житељима улице су били генерал Анта
Богићевић, глумац и адвокат Мијат Мијатовић, професор физике на Великој школи Коста
Алковић, митрополит Михаило, архитект и професор Никола Несторовић и други. Нешто
касније улицу ће населити дипломате, високи чиновници, индустријалци, писци, међу
њима позната имена и презимена попут кнеза Павла Карађорђевића, Бајлонија, Јована
Белимарковића, Теокаревића, Исидоре Секулић...
Слику улице Кнеза Милоша у међуратном добу понајвише је одредило присуство великих
јавних грађевина. Оно што је кнез Милош започео подижући државна и дворска здања
настављено је груписањем осталих грађевина сличне намене на раскрсници Немањине и
Улице кнеза Милоша. У духу академизма подижу се Министарство финансија (Влада
Републике Србије) и Министарство шума и руда и пољопривреде и вода (Министарство
иностраних послова) а у близини и палата старог Генералштаба.
Улица кнеза Милоша чува сећање на Београд 19. и с почетка 20. века са приватним
стамбеним вилама али и монументалним државним објектима некадашњег управног
центра Београда. Објекти подизани након Другог светског рата управне, пословне и
стамбене намене, углавном су подизани са тежњом да укопе у карактер улице. Слика
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Улице кнеза Милоша чува у себи све мене Београда од настанка ове улице до данас.
Културно-историјска и архитектонско-урбанистичка вредност укупног грађевинског
фонда али и улице као целине указују на њену вредност и неопходност проглашења за
културно добро.

Бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Просторно културно историјска целина Подручје уз улицу кнеза Милоша Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
екон.
активност
објашњење
извршење
клас.
Израда фотоУслуга израде
Израда фотографија 13х18
4231
документације
фотографија
Материјални трошкови
Канцеларијски материјал
Спољна сарадња
4261
Техничка обрада, два
Увезивање постојећих
Спољна сарадња
4235
месеца
дигиталних карата
Услуга копирања,
Материјални трошкови
Копирање, скенирање
4231
скенирања
Трошкови оглашавања у
Услуга
Јавни оглас
4234
Службеном гласнику РС
оглашавања
УКУПНО

бруто
износ
40.000,00
20.000,00
100.000,00
20.000,00
30.000,00
210.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације, синтеза свих прикупљених података
и израда елабората;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда
2.1.4. Стара кућа породице Матић у Вранићу - Предлог Одлуке о утврђивању за
културно добро
Стара кућа породице Матић у Вранићу ретко је добро очуван примерак
шумадијске дводелне чатмаре из прве половине деветнаестог века. Због немогућности
чувања на месту на којем је саграђена, пренета је са првобитне локације на рубу села у
црквену порту. На источној страни порте, уз ограду, поред куће породице Матић налази
се шест помоћних, привредних објеката (два коша, две магазе и два млекаре) који су
пренети са различитих локација у селу или из суседних села. Објекат није на заштићеној
парцели цркве брвнаре. Физички је заштићен и третира се као део црквеног комплекса,
међутим неопходан му је правно валидан статус.
Стара кућа породице Матић у Вранићу –
Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
Бр.
1.
2.
3.
4.

активност
Истраживање
Имовинско-правна
документација и
геодетске подлоге
Израда фотодокументације
Јавни оглас

објашњење

извршење

екон.
клас.

бруто
износ

Увид у стање на терену, рад
у архивама

Стручни
сарадници Завода

/

Трошкови такси РГЗ

Услуга такси

4231

3.000,00

4231

3.000,00

4234

10.000,00

Израда фотографија 13х18
Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС

Услуга израде
фотографија
Услуга
оглашавања

/
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УКУПНО

16.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – јун: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације; јул – децембар: синтеза свих
прикупљених података и израда елабората;
Извор финансирања: сопствена средства.
2.1.5. Вила Прендић у Београду- Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
Вила Прендић у улици Османа Ђикића 20 подигнута је 1932-33. године, као зграда
Јована и Драгојле Прендић. Аутор пројекта је истакнути српски архитекта Милан
Злоковић. Поред стамбене, у аутентичном концепту објекат је имао и функцију лекарске
ординације. Унутрашња организација простора је морала да помири две функције,
становање и рад (лекарску ординацију), јасно одвојене на различитим нивоима и
спроведене кроз, за Злоковића својствен третман Raumplana.
У овој кући сублимиран је аутентичан модернистички дух, који београдску архитектуру
приближава европским узорима. Консеквентно је спроведен концепт модернистичког
покрета са пуристичком обрадом фасада, организацијом компактног простора и строге
функционалности основе. Полазећи од наведених карактеристика, Вила Прендић убраја се
у најрепрезентативније примере модернизма у Београду и представља ауторско остварење
истакнутог архитекте.
Вила Прендић у Београду
Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
Бр.

активност

објашњење

извршење

екон.
клас.

бруто
износ

/

/

1.

Анализа и валоризација

Систематизовање, обрада и
анализа прикупљеног
материјала са терена и из
других институција

2.

Израда фотодокументације

Израда фотографија 13х18

Услуга израде
фотографија

4231

10.000,00

3.

Материјални трошкови

Трошкови скенирања
документације у архивима и
музејима и др.

Услуга скенирања

4231

10.000,00

4.

Имовинско-правна
документа

Трошкови такси РГЗ

4231

10.000,00

5.

Јавни оглас

Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС

4234

10.000,00

УКУПНО

Стручни
сарадници Завода

Услуга такси
Услуга
оглашавања

40.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – јун: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације, јул – децембар: синтеза свих
прикупљених података и израда елабората;
Извор финансирања:сопствена средства.
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2.1.6. Црква рођења Богородице у Звечкој, Обреновац - Предлог Одлуке о
утврђивању за културно добро
Црква рођења Богородице у Звечкој саграђена је према типском пројекту архитекте
Светозара Ивачковића 1890. године (дискутабилно ауторство, пошто је потписник
сачуваног оригиналног плана цркве, други архитекта) на месту некадашње цркве –
брвнаре из прве половине 19. века, о чијој градњи и имену ктитора сведоче исклесани
подаци на каменом стубу часне трпезе, сачуване у олтарској апсиди. Конципирана је као
једнобродна грађевина засведена полуобличастим сводом, са једном полукружном
апсидом на источној и отвореном припратом на западној страни. Византијска просторна
структура и стилска обрада, еклектички допуњена елементима романтизма основне су
одлике цркве у Звечкој. Иконостас из 19. века обликован је у неокласицистичком духу, са
иконама за које се претпоставља да припадају старијој цркви – брвнари.
Својим архитектонско – урбанистичким и културно – историјским вредностима, као и
својим ауторством, издваја се у оквиру развоја сакралног градитељства у овој приградској
општини, али посматрано и у ширем контексту развоја српске црквене архитектуре.
Поред већ утврђених цркава за културна добра, које се налазе у обреновачкој општини у
селима Дрену, Баричу, Орашцу (црква брвнара) и самом Обреновцу, својим неоспорним
споменичким вредностима се издваја Црква рођења Богородице у Звечкој, као једина
преостала црква на територији ове општине, која још ужива појединачни статус претходне
заштите. Утврђивањем цркве за културно добро и доношењем потребних мера заштите,
одређују се јаснији циљеви у њеном даљем очувању.
Црква рођења Богородице у Звечкој, Обреновац
Предлог Oдлуке о утврђивању за културно добро
Бр.

активност
Анализа и валоризација

1.

објашњење
Систематизовање, обрада и
анализа прикупљеног
материјала са терена и из
институција.

2.

Материјални трошкови

Израда фото документације.

3.

Материјални трошкови

Канцеларијски материјал.

4.

Материјални трошкови

Копирање, скенирање

Јавни оглас

Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС

5

УКУПНО

извршење
Стручни
сарадници Завода
Услуга израде
фотографија
Спољна сарадња
Услуга копирања,
скенирања
Услуга
оглашавања

екон.
клас.

бруто
износ

/

/

4231

10.000,00

4261

10.000,00

4231

20.000,00
10.000,00

4234
50.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: теренски рад и фотографисање, израда
фотографија, израда планске документације (исцртавање и дорада), истраживање
документације у Музеју СПЦ-а и у другим адекватним институцијама,
систематизација/анализа теренске и архивске грађе;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
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2.1.7. Војна гимназија / Гимназија краља Александра на Топчидерском брду Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро
Гимназија краља Александра на Топчидерском брду у Улици Петра Чајковског
бр. 2 је изграђена између 1935-1937. године према пројекту архитекте Предрага Зрнића и
сарадника архитекте Боривоја Илића. Један од најмонументалнијих објеката у Београду,
наменски је пројектован за школску установу овог типа и израђен као репрезентативно
академски конципирано здање, изведено према највишим грађевинским и
архитектонским стандардима, са свим елементима архитектуре висококвалитетне
занатске израде и са савременим инсталацијама. У континуитету је задржана првобитна
намена. Налази се у непосредној близини Архива Југославије, згради првобитно
намењеној за Дом ученика гимназије краља Александра I. У току Другог светског рата
неколико пута је мењала називе, функционисала је и као X гимназија, а од 1969. године
у објекту се налази Војна гимназија.

Бр.
1.

Војна гимназија / Гимназија краља Александра на Топчидерском брду
Предлог Oдлуке о утврђивању за културно добро
екон.
активност
објашњење
извршење
клас.
Трошкови оглашавања у
Јавни оглас
Услуга оглашавања 4234
Службеном гласнику РС

УКУПНО

бруто
износ
10.000,00
10.000,00

Време реализације: јануар – мај 2019. године;
Динамика реализације: јануар – мај: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације;
Извор финансирања: сопствена средства.
3.

ИСТРАЖИВАЊА

3.1.

СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА

3.1.1. Простор Крунске улице – I фаза истраживања
Простор Крунске улице чини Крунска улица са припадајућим парцелама парне и
непарне стране од улице кнеза Милоша, до угла са баба Вишњином, обухватајући зелену
парковску површину између Крунске и Кичевске. Крунску улицу од формирања,
заснованог на јасно дефинисаним правилима уређења простора, карактерише изградња
објеката – породичних вила, а нешто касније и колективно-стамбених вишеспратница,
повучених са фронта улице. Целина ужива статус добра под претходном заштитом.
Бр.

1.

2.

Истраживање и прикупљање архивске документације за простор Крунске улице
екон.
бруто
активност
објашњење
извршење
клас.
износ
Увид у стање на терену, рад
у архивама, музејима и
4235 210.000,00
Истраживање
библиотекама, прикупљање, Спољна сарадња
обрада и израда техничке
документације
Материјални трошкови

Канц. мартеријал

Набавка добара

4261
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11.500,00
УКУПНО

221.500,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
3.1.2. Простор Крунског венца – фаза истраживања
Простор Крунског венца, представља сегмент ширег градског центра, претежно
стамбене намене, који се у урбаном смислу формира у првим деценијама 20. века. На
првом урбанистичком плану Београда, Шамбоновом из 1912. године, укупна урбана
матрица и улична мрежа предметног подручја приказана је, са мањим изузецима, у
данашњем затеченом стању. На Регулационом плану Београда, који је настао као етапа
разраде Генералног плана из 1924. присутне су и трасиране све улице, које и данас
детерминишу предметно подручје. Изградња на предметном подручју се састојала
углавном од мањих приземних и спратних стамбених кућа, грађевински и архитектонски
скромнијих по типу градске, периферијске кућа. У међуратном периоду пак, на
предметном подручју подижу се нови стамбени објекти типа виле, са једним или више
станова, као и вишеспратне рентијерске зграде колективног становања. Ове куће су и
данас заступљене у највећем, проценту и формирају амбијенталну зону становања средњег
и високог квалитета. Зграде су доброг бонитета, удобног становања и архитектонски
обликоване са одређеним амбицијама њихових аутора. То су зграде подигнуте у стилу
академизма и модернизма и као целина представљају карактеристичну појаву у
београдској стамбеној архитектури од друге до почетка пете деценије 20. века. Целина и
појединачни објекти поседују културно-историјску и архитектонску вредност као
сведочанства урбанистичког, економског, социјалног развоја престонице у периоду
између два светска рата.
Бр.
1.

2.

Истраживање и прикупљање документације за простор Крунског венца
екон.
активност
објашњење
извршење
клас.
Истраживање
Увид у стање на терену, рад
у архивама, музејима и
Спољна сарадња
библиотекама, прикупљање,
4235
обрада и израда техничке
документације
Материјални трошкови

УКУПНО

Канцеларијски материјал

Набавка добара

4261

бруто
износ
210.000,00

11.500,00
221.500,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
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3.1.3. Простор Клиничког центра Србије / Комплекс државне болнице - фаза
истраживања
Комплекс државне болнице ужива статус добра под претходном заштитом. С
обзиром да почетак изградње датира из последње деценије 19. века и траје до данас
неопходно је прикупити расположиву техничку и писану документацију како би се
сагледао историјски развој простора и извршила валоризација као и мере заштите
предвиђене за завршну фазу израде предлога одлуке.
Истраживање и прикупљање документације за простор
Клиничког центра Србије / Комплекс државне болнице
Бр.

активност

1.

Истраживање

2.

Материјални трошкови
истраживања

УКУПНО

објашњење
Увид у стање на терену, рад
у архивама, музејима и
библиотекама
Трошкови скенирања
документације

извршење

екон.
клас.

бруто
износ

Стручни сарадник
Завода

/

/

Услуга скенирања

4231

40.000,00
40.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације;
Извор финансирања: сопствена средства
3.1.4. Културни пејзаж Београда – фаза истраживања
Гардош са Земунском тврђавом на лесном засеку представља у топографском
смислу јасно омеђени сегмент предела настао захваљујући дејству различитих
комбинација, утицаја људских и природних фактора, који документују, сведоче о развоју
људске заједнице, друштва, његовог установљавања, карактера, развитка, трајања у
времену и простору. Такође, пандан у просторном и историјском смислу Београдскa
тврђава поседује своје особености. Обе тврђаве су са становишта културно-историјских
вредности, захваљујући сачуваним материјалним остацима који сведоче о намени и
коришћењу земљишта у прошлости, као попришта историјских дешавања део културног
предела престоничког Београда, а самим тим и дунавског предела и слива. У средишту
ушћа Саве у Дунав је Велико ратно острво geniusloci Београда. Овај јединствен културни
предео представља део европске историјске баштине.
Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације.
Извор финансирања: програм се у овој фази реализује без средстава.
3.1.5. Израда елабората o потенцијалима простора у оквиру Београдске тврђаве
Београдска тврђава ужива статус споменика културе од културно-историјског и
уметничког значаја на основу одлуке Одељења за Заштиту споменика културе на
територији НР Србије и Космета при Уметничком музеју у Београду из 1946. године, док
је околина проглашена као заштићена околина споменика културе 1965. године решењем
Завода за заштиту споменика културе града Београда. Заштићена околина Београдске
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тврђаве је ограничена Путничким пристаништем на Сави, Великим степеницама на
Косанчићевом венцу, улицом Париском, улицом Тадеуша Кошћушка, железничком
пругом, обалом Дунава и Саве до Пристаништа. На основу Закона о заштити културних
добара из 1977. године, Скупштина Социјалистичке Републике Србије је 1979. године
утврдила да је Београдска тврђава непокретно културно добро од изузетног значаја.
Неодговарајући садржаји и начин коришћења простора и објеката, нелегално коришћење
и заузимање појединих делова тврђаве и објеката, док са друге стране, у последњих
неколико година изражен интерес за укључивање Београдске тврђаве у савремени живот
града, првенствено кроз улагања у конзерваторско рестаураторске радове, али и у радове
на уређењу, опремању, чувању и коришћењу простора Београдске тврђаве, као
јединственог сценског оквира за различите културно – уметничке програм, довело је до
тога да је неопходно припремити одговарајући елаборат којим би се дефинисали
потенцијали одређених простора у оквиру Београдске тврђаве у складу са основним
начелима конзервације, ревитализације и презентације споменичких целина овог типа.
Бр.

1.

Израда елабората о потенцијалима простора у оквиру Београдске тврђаве
екон.
активност
објашњење
извршење
клас.
Увид у стање на терену, рад
у архивама, музејима и
Израда елабората
библиотекама, прикупљање,
Спољна сарадња
4235
обрада и израда техничке
документације

УКУПНО

бруто
износ

280.000,00

280.000,00

Време реализације: септембар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – јун: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
3.1.6. Просторна анализа порти цркава Св. Вазнесења у Ропочеву, Св. Илије у
Малом Пожаревцу, Св. Духа са криптом костурницом у Рогачи, Св. Ђорђа у
Поповићу - Сопот
Предметне цркве представљају изузетно вредан сегмент у архитектонско –
урбанистичком и културно – историјском развоју сакралне архитектуре на ширем
подручју престонице, односно Сопоту, општини богатој споменичким наслеђем.
Појединачне грађевинске интервенције у црквеним портама, које у већини случајева имају
своју оправданост, нажалост су углавном изведене без ширег просторног сагледавања и
анализе потенцијала и могућности. Непланско постављање помоћних објеката, њихов
неприлагођен габарит и волумен, пренаглашен стилски израз, деградирају споменичке
вредности саме цркве и њеног окружења. Предметне цркве уживају статус појединачних
добара под претходном заштитом, чиме нису успостављене обавезујуће мере заштите
објеката и њихове заштићене околине (порте и сл...). Како би се примена принципа
заштите у оквиру предметне теме показала успешном, просторном и анализом техничке и
планске документације црквених порти и сагледавањем јединствености порте као целине,
предочиле би се могућности интервенција у виду смерница - правила којих је неопходно
придржавати се приликом дефинисања услова заштите за појединачне захтеве. У
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техничком смислу из смерница би проистекле мере заштите као саставни део одлуке о
утврђивању цркве за културно добро.
Просторна анализа порти цркава Св. Вазнесења у Ропочеву, Св. Илије у Малом Пожаревцу, Св.
Духа са криптом костурницом у Рогачи, Св. Ђорђа у Поповићу - Сопот
екон.
бруто
Бр.
активност
објашњење
извршење
клас.
износ
Обрада и анализа
Стручни
1. Истраживање и анализа
прикупљеног материјала са сарадници Завода
/
/
терена
2.

Материјални трошкови

УКУПНО

Канцеларијски материјал

Набавка добара

4261

5,000,00
5.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – јун: припрема подлога, рад на терену,
истраживање, израда техничке документације, јул – децембар: синтеза свих
прикупљених података и израда елабората;
Извор финансирања: сопствена средства.
3.1.7. Стање врата у оквиру улазних партија објеката утврђених за споменике
културе, који се налазе у оквиру просторне културно – историјске целине
„Историјско језгро Београда у Београду“
Многи споменици културе поред својих основних архитектонско – урбанистичких
и културно – историјских вредности поседују и значајне примере занатске обраде, која се
често уочава на вратима у оквиру улазних партија. Изведена у дрвету, гвожђу или од
иноксираног метала, једноставна или богато стилизована, доприносе општем вредновању
објекта. Као најчешћи фактор, трошност специфичне врсте материјала доводи до
пропадања овог нераскидивог сегмента објекта, неке врсте ауторског потписа или израза
самог инвеститора и статуса који је у време градње имао. Евидентирањем стања на терену,
формирала би се листа приоритета – највише угрожених за хитне интервенције.
Стање врата у оквиру улазних партија објеката проглашених за споменике културе, који се налазе
у оквиру просторне културно – историјске целине „Историјско језгро Београда у Београду“
екон.
бруто
Бр.
активност
објашњење
извршење
клас.
износ
Увид у стање на терену,
Стручни
1.
Истраживање
рад у архивама, музејима и
/
/
сарадници Завода
библиотекама
Систематизовање, обрада и Стручни
анализа прикупљеног
сарадници Завода
2. Анализа и валоризација
/
/
материјала са терена и из
институција
Услуга израде
3. Израда фото-документације Израда фотографија 13х18
4231
10.000,00
фотографија
Трошкови скенирања
Материјални трошкови
4.
документације у архивима
Услуга скенирања
4231
10.000,00
истраживања
и музејима
УКУПНО

20.000,00
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Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: фотокопирање и скенирање техничке и
друге документације у архивима, музејима, библиотекама, услуге центра за
фотокопирање, обрада материјала;
Извор финансирања: сопствена средства.
4.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД
ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

4.1.

ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада документације за културна добра и
добра која уживају претходну заштиту
Документација o културним добрима и добрима која уживају статус претходне
заштите настаје у свим фазама рада Службе заштите и истовремено постаје полазиште за
све будуће послове у области заштите културног наслеђа – од истраживања,
евидентирања, вредновања, преко израде конзерваторско-рестаураторских пројеката,
утврђивања услова за израду урбанистичких планова и утврђивању услова за предузимање
мера техничке заштите, до праћења извођења радова на техничкој заштити и спровођењу
мера правне заштите. Како архитектонско и културно наслеђе представља саставни део
савременог начина живота, те у складу са тим трпи константне промене, неопходно је да
се постојећа документација у континуитету допуњава имовинско-правним подацима, фото
и техничком документацијом и ажурира новим историографским сазнањима. С друге
стране, у циљу адекватног приступа наслеђу, ажурно обавештавање других јавних служби
и сопственика о свим насталим променама у вези са статусима објеката и простора чини
једну од важних тачака доступности информација о културном наслеђу.

Бр.

1

Прикупљање, систематизовање, обрада и чување документације за културна добра и
добра која уживају претходну заштиту
екон.
бруто
активност
објашњење
извршење
клас.
износ
Прикупљање, обрада и
Израда техничке
израда техничке
Спољна сарадња
4235
280.000,00
документације
документације

2.

Таксе катастра
непокретности

3.

Јавни оглас

Прибављање
преписа
листова непокретности,
копија
планова,
дигиталних
катастарских планова,
упис/брисање својства
забележбе
културног
добра у складу са
чланом 64. Закона о
културним добрима
Обавештавање и
оглашавање у складу са
чланом 29. и 48. Закона
о културним добрима

Спољна сарадња

4231

150.000,00

Услуга оглашавања

4234

100.000,00
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Материјални трошкови

4.

Фотокопирање и
скенирање техничке и
друге документације у
архивима, музејима,
библиотекама

Услуга фотокопирања
и скенирања

4231

УКУПНО

20.000,00

550.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – јун: прибављање преписа листова непокретности,
копија планова, дигиталних катастарских планова, фотокопирање и скенирање
техничке и друге документације у архивима, музејима, библиотекама, услуге
центра за фотокопирање; јул–децембар: упис/брисање својства забележбе
културног добра у складу са чланом 64. Закона о културним добрима;
Извор финансирања: сопствена средства.
4.2.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4.2.1. Дигитализација документације
Дигитализација и дигитализовање документације непокретног културног наслеђа
на подручју града Београда представља дугорочну активност, која у Заводу за заштиту
споменика културе града Београда у континуитету траје од 2007. године. Након неколико
реализованих кампања дигитализовања аналогних докумената, током 2017. и 2018. године
израђена је и стављена у функцију вишекорисничка база података „Програмски систем за
вођење, управљање и коришћење документације непокретног културног наслеђа“,
методолошки заснована на постојећим збиркама и фондовима Одсека за документацију.
Успостављање овог система у наредним фазама обухвата унос дигитализованих и
формирање дигиталних докумената, што чини засебан и дугорочан сегмент рада са циљем
функционисања базе података у пуном капацитету. Крајњи циљ програма у целини је
јачање радних капацитета с једне стране, посебно имајући у виду да је база података
доступна сваком стручном сараднику из његовог радног окружења, а с друге унапређено
чување изворних аналогних докумената.
Паралелно са стављањем у функцију базе података „Програмског система за вођење,
управљање и коришћење документације непокретног културног наслеђа“, Завод за
заштиту споменика културе града Београда се прикључио Информационом систему
непокретних културних добара Републичког завода за заштиту споменика културе, којим
је умрежена служба заштите на подручју Републике Србије. Унос докумената у предметну
базу података, која је заснована на подацима уписаним у Централни регистар културних
добара, представља други сегмент реализације програма дигитализација документације.
Дигитализација документације
Бр.

1.

активност
Стављање у функцију
дигитализованих
докумената

објашњење
Унос докумената у базу
података Завода за
заштиту споменика
културе града Београда

извршење

екон.
клас.

бруто износ

Стручни сарадници
Завода и
спољна сарадња –
историчар
уметности; студенти
Филозофског

4235

280.000,00
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факултета

2.

Стављање у функцију
дигитализованих
докумената

Унос докумената у
Информациони систем
непокретних културних
добара

3.

„Програмски систем за
вођење, управљање и
коришћење
документације
непокретног културног
наслеђа“

Одржавање система

Стручни сарадници
Завода за заштиту
споменика културе
града Београда;
спољна сарадња историчар уметности

4235

280.000,00

Спољна сарадња –
инжењер ИТ

4235

150.000,00

УКУПНО 1 – сопствена средства
1.

Набавка опреме за
дигитализацију

3D скенер-и
мултифункционални
уређаји

710.000,00
Спољна сарадња

4242

1.000.000,00

УКУПНО 2 – средства Министарства културе и информисања

1.000.000,00

УКУПНО 1+2

1.710.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар-децембар: унос докумената у базу података, мартјули: набавка опреме;
Извор финансирања: сопствена средства и средства Министарства културе и
информисања.
4.2.2. Дигитализација збирке фотографских снимака Ристе Марјановића и израда
Монографије Риста Марјановића
У 2019. години Завод за заштиту споменика културе града Београда планира да се
придружи пројекту обележавања педесетогодишњице од смрти Ристе Марјановића 1969.
Пројекат подразумева две фаза реализације:
Дигитализација – I фаза
Припрема обимног фотографског материјала (преко 8000 снимака) за
дигитализацију, скенирање и публиковање дела; преглед, идентификацију и проверу на
основу постојеће евиденционе фототеке, високо квалитетно скенирање материјала, обрада
и складиштење. Ова фаза отвара могућност и рада на конзервацији оригиналних
фотографских снимака.
План и врсте активности:
1. преглед стања, идентификација и разврставање фотографских снимака
2. скенирање фотографског материјала
3. обрада и припрема фотографског материјала
4. складиштење дигитализованих снимака
Истраживање и израда монографије – II фаза
Приступити истраживању и надоградњи знања о животу и раду Ристе Марјановића,
о ратним дешавањима, нарочито у току Балканских ратова и Првог светског рата када је
био званичан фото-репортер Врховне команде војске Србије и представи вредности
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његовог рада при бележењу градова (по обиму и разноврсности највише је заступљен
Београд), насеља, предела, људи, свакодневног живота.
План и врсте активности:
1. сарадња и координација са релевантним институцијама културе, архивама и
историјским институтима
2. формирање приказа живота и дела, културно-историјског контекста стваралаштва
Ристе Марјановића.
Издање монографије фотографске заоставштине Ристе Марјановића, која би
обухватила ратна дешавања, нарочито Балканске ратове и Први светски рат, као и снимке
градова, предела, људи, живота, за време или између тих многобројних ратних дешавања.

Бр.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Дигитализација збирке фотографских снимака Ристе Марјановића
и израда Монографије Риста Марјановића
екон.
активност
објашњење
извршење
клас.
Пренос оригиналног
материјала је од
суштинског значаја за
цео пројекат.
Стручни сарадник
Уступање и пренос
Оригинални материјал
Завода и спољни
4242
материјала
није могуће скенирати
сарадник
на лицу места већ га је
потребно пренети у
просторије Завода
Стручни сарадник
Скенирање и обрада
Припрема материјала
Завода и спољни
4242
оригиналног материјала
сарадник
Преглед и анализа
Преглед материјала
материјала у односу на
Спољни сарадник
4242
теме које су обухваћене
Архивска анализа
оригиналног материјала
Архивска анализа стања
и израда елабората са
Архивски стручњак
4242
материјала
препорукама за даље
чување оригинала
Истраживања доступних
Додатна истраживања
података из биографије
Спољни сарадници
4242
Ристе Марјановића
Услуга обраде
Припрема публикације
Спољни сарадници
4242
фотографија и текста
Припрема за штампу
Лектура и коректура
Услуга обраде текста 4242
Набавка услуге
Штампа публикација
Штампање
4242
штампања

УКУПНО

бруто
износ

350.000,00

350.000,00

100.000,00

250.000,00

250.000,00
370.000,00
180.000,00
650.000,00
2.500.000,
00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар 2019. године;
Извор финансирања: средства Министарства културе и информисања

___________________________________________________________________________
Београд децембар 2018. године
22

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Програм рада за 2019. годину
БИБЛИОТЕКА

4.3.

4.3.1. Електронска каталогизација библиотечког фонда Завода
Унос више кључних података о књизи у библиотечки систем COBISS, заједничку
базу података библиотека чланица у региону (Србија, БиХ, Црна Гора, Словенија,
Македонија, Бугарска, Албанија...) у циљу лакше сарадње међу стручним сарадницима
институција културе.
Плаћање месечних рата за приступ бази и коришћење библиотечког софтвера
COBISS (претрага заједничке базе унетих публикација, преузимање унетих записа за
појединачне књиге и унос нових записа у локалну базу Завода, али и COBISS базу), према
уговору са Народном библиотеком из 2008. године.
Електронска каталогизација библиотечког фонда Завода
Бр.

активност

објашњење
Приступ бази и
коришћење система
COBISS преко Народне
библиотеке Србије

Електронска
каталогизација
библиотечког фонда

1.

извршење
Специјализоване
услуге

екон.
клас.

бруто
износ

4249

150.000.00

УКУПНО

150.000.00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: квартално плаћање;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
4.3.2. Набавка нових публикација за библиотеку
Набавка нових стручних публикација за библиотеку Завода из области архитектуре
и урбанизма, историје уметности, археологије, етнологије, конзервације и заштите
културног наслеђа.
Набавка нових публикација за библиотеку Завода
Бр.

активност

1.

Обрада и унапређење
библиотечког фонда

објашњење
Набавка нових
публикација

извршење

екон.
клас.

бруто
износ

Услуга набавке
добара

5151

50.000,00

УКУПНО

50.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: 2019. године;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
4.3.3. Прикупљање грађе за хемеротеку
Завод за заштиту споменика културе града Београда прикупља хемеротеку везану
за све аспекте своје делатности. Хемеротека се састоји од електронских прилога
штампаних медија, као и других електронских медија. Осим досадашњег мониторинга
штампаних медија и web страница новинарских агенција, потребно је обезбедити додатна
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средства како би се обухватили и телевизијски прилози у којима се помињу стручни
сарадници Завода и делатност Завода, затим и прилози са друштвених мрежа, као и веома
важна годишња квантитативно-квалитативна анализа свих медија везаних за Завод за
заштиту споменика културе града Београда.
Прикупљање грађе за хемеротеку
Бр.

активност
Прикупљање
документације и
квантитативноквалитативна анализа

1.

објашњење
Хемеротека –
електронски исечци из
штампе и текстови из
електронских медија

извршење

екон.
клас.

бруто
износ

Набавка услуге
прикупљања
података за
хемеротеку

4249

300.000,00

УКУПНО

300.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар: спровођење поступка набавке услуге, јануардецембар 2019. године прикупљање грађе;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.

ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА

5.1.

БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА

5.1.1. Ревизија Пројекта рестаурације Леополдове капије на Београдској тврђави
Ревизија пројекта реконструкције и рестаурације Леополдове капије на Београдској
тврђави (пројекат је израдио Завод 2011. године). Леополдова капија налази се на путу
који је водио ка Смедереву и Видину, у источном делу Београдске тврђаве. Назив је
добила по немачком цару Леополду I, коме је посвећена и на полукружном луку урезан је
монограм LP (Leopold primus). Приликом радова на реконструкцији тврђаве која је
окончана 1717. године обрађена је фасада капије у барокном стилу. Конзерваторски
радови на капији вршени су пред Други светски рат, и касније у периоду од 1952-1960.
године. Године 2001. и 2002. извођени су конзерваторски радови који су обухватили
зидне површине портала капије и архитектонска сондирања. Због недостатка средстава
није рађено у унутрашњем простору капије, нити у бочној просторији. Ситуација је данас
таква да је овај пројекат један од приоритетних због лошег стања у ком се капија налази,
свод и зидови интензивно пропадају због велике количине воде која се процеђује, као и
соли које доводе до распадања камена који отпада и угрожава посетиоце.
Бр.
1.
2.
3.
4.

Ревизија Пројекта рестаурације Леополдове капије на Београдској тврђави
екон.
активност
објашњење
извршење
клас.
Ревизија пројекта
Израда дела техничке
Стручни сарадници
/
рестаурације
документације
Завода
Израда елабората за
Ревизија пројекта
Специјализоване
потребе статичког
4249
хидроизолације
услуге - геолог
прорачуна
Ревизија пројекта
Израда статичког
Специјализоване
4249
статичке санације
прорачуна и конструкције
услуге - статичар
Израда техничке
Израда пројекта
Стручни сарадници

бруто
износ
/

50.000,00
50.000,00
/
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документације
Формирање техничке
документације
УКУПНО

5.

Штампање и коричење
пројекта

Завода
Услуга штампања и
коричења

4231

15.000,00
115.000,00

Време реализације: јануар – март 2019. године;
Динамика реализације: јануар – март 2019. године;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.2.

ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА

5.2.1. Израда пројекта реконструкције, санације, адаптације и рестаурације
споменика културе - Музеја Томе Росандића
Први меморијални музеј у Београду отворен је 1963. године, у улици Козјачка 30 и
Василија Гаћеше 3, у кући коју је саградио и у којој је живео и радио вајар Тома Росандић
(1878-1958). Тома Росандић је деловао у Сплиту, Риму, Фиренци и Бечу. Његова везаност
за Београд почела је пре Првог светског рата, када се доселио и настанио у кући у којој се
налази кафана „?“. Рат је провео у емиграцији. По повратку у Београд, добио је од
Београдске општине за становање Божићеву кућу, а 1927. саградио је на Сењаку свој дом
са атељеом. Био је професор Уметничке школе, оснивач и први ректор Уметничке
академије и редовни члан Српске академије наука од 1946. године. Из Београда се
преселио у родни Сплит 1955. године. Тестаментом је оставио граду Београду своју
имовину - дом са атељеом и велики број радова, као и предмете примењене уметности,
лична документа, преписку и вајарски прибор.
Музеј је у лошем и девастираном стању већ дужи временски период. Израда Пројекта
реконструкције, санације, адаптације и рестаурације објекта Музеја је неопходна, као и
пројекат опреме и ентеријера. Потребно је извршити процену стања покретног културног
наслеђа и уколико је потребно пројектом планирати рестаурацију истог.
Музеј поседује извесни пројекат који је потребно пажљиво размотрити са позиције
детаљног сагледавања свих пројектом предвиђених радова и реалних радова у односу на
данашње стање и оштећења, захтева за осавремењавањем музеја у функционалном и
технолошком смислу према најновијим музеолошким стандардима, све до сагледивости
потребних улагања, и сходно томе неопходност израде рационализације и иновирања
постојећег пројекта, односно израде новог пројекта.

Бр.
1.

Реконструкција, санација, адаптација и рестаурација Музеја Томе Росандића
екон.
активност
објашњење
извршење
клас.
Увид у стање на терену,
Стручни сарадници
Истраживање
рад у архивама, музејима
/
Завода
и библиотекама

2.

Израда фотодокументације

Израда фотографија
13х18

3.

Израда техничке
документације

Израда пројекта
реконструкције,
адаптације и
рестаурације

Услуга израде
фотографија
Стручни сарадник
Завода

бруто
износ
/

4231

5.000,00

/

/
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4.

Елаборат постојећег
стања

5.

Елаборат испитивања
геомеханике тла

6.

Пројекат статичке
санације

7.

Пројекат инсталације
водовода и канализације

Израда пројекта
инсталације водовода и
канализације

8.

Пројекат
електроенергетских
инсталација

Израда пројекта
електроенергетских
инсталација

9.

Пројекат
телекомуникационих и
сигналних инсталација

Израда пројекта
телекомуникационих и
сигналних инсталација

10.

Пројекат термотехничких
инсталација

Израда пројекта
термотехничких
инсталација

11.

Пројекат
противпожарних
инсталација

Израда пројекта
противпожарних
инсталација

12.

Елаборат енергетске
ефикасности

Израда елабората
енергетске ефикасности

Материјални трошкови

Трошкови скенирања
документације,
штампање и коричење
пројекта
и др.

13.

УКУПНО

Израда елабората
Израда елабората за
потребе статичког
прорачуна
Израда статичког
прорачуна и
конструкције

Специјализоване
услуге- 3D снимање

4249

216.000,00

Специјализоване
услуге- геолог

4249

200.000,00

Специјализоване
услуге- статика

4249

185.000,00

4249

70.000,00

Специјализоване
услуге- инсталације
водовода и
канализације
Специјализоване
услугеелектроенергетске
инсталације
Специјализоване
услугетелекомуникационих
и
сигналних
инсталација
Специјализоване
услугетермотехничке
инсталације
Специјализоване
услугепротивпожарне
инсталације
Специјализоване
услуге - енергетска
ефикасност
Услуга скенирања,
штампања и
коричења

4249

140.000,00

4249

60.000,00

4249

100.000,00

4249

120.000,00

4249

50.000,00

4231

30.000,00

1.176.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: фебруар – јул: истраживање, фебруар – април: израда
фото-документације, фебруар – децембар: израда техничке документације,
фебруар – децембар: израда главног пројекта;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.2.2. Израда пројекта рестаурације фасаде и ограде куће архитекте Момира
Коруновића - I фаза
Кућа архитекте Момира Коруновића у ул. Ламартинова 10, саграђена је 1924.
године према пројекту самог архитекте, као приземна породична кућа са поткровљем.
Обликована је по узору на средњоевропске породичне куће са вртом и декоративно
обрађеном оградом. Динамичност на пространим фасадним платнима остварена је
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применом оригиналних детаља архитектонске пластике, састављених од комбинација
кругова и троуглова постављених око лучних отвора. Асиметричност у решењу прочеља,
постигнута контрастом косих облика крова и вертикалних прозорских отвора, указује на
модернистички приступ у решењу фасаде. У архитектури сопствене куће архитекта
Коруновић је афирмисао особен и препознатљив градитељски израз. Архитекта Момир
Коруновић (1883-1969) најистакнутији је представник „националног смера“ у српској
архитектури прве половине XX века. Упоредо са пројектантским радом бавио се
проучавањем и заштитом старих архитектонских споменика. У кући је, поред радне собе
са техничким прибором и библиотеком, сачувана и комплетна техничка документација,
цртежи, планови пројектованих и изграђених објеката овог изузетно продуктивног
ствараоца. Кућа архитекте Момира Коруновића је утврђена за културно добро (Службени
лист града Београда бр. 21/94).
Увидом на терену, утврђено је да су на предметном објекту у протеклом периоду вршене
мање интервенције на санацији и текућем одржавању фасада, крова и ограде. Неопходно
је извршити свеобухватну рестаурацију свих фасада објекта, као и ограде на регулационој
линији парцеле културног добра. Израда пројекта реконструкције фасада и ограде Куће
архитекте Момира Коруновића, би била права фаза у оквиру реализације пројекта.
Саставни део наведеног културног добра чини заоставштина архитекте Момира
Коруновића, односно фонд састављен од оригиналних пројеката и цртежа аутора. С
обзиром на констатовано стање потребно је извршити конзервацију тог фонда, у оквиру
друге фазе реализације пројекта. У другој фази предвиђа се и дигитализација фонда
оригиналних пројеката и цртежа аутора, као и реализација изложбе посвећене животу и
делу архитекте Момира Коруновића, чију би срж представљало презентовање његове
заоставштине.

Бр.

1.

2.
3.
4.

5.

Израда пројекта рестаурације фасаде и ограде Куће архитекте Момира Коруновића
екон.
бруто
активност
објашњење
извршење
клас.
износ
Увид у стање на терену,
рад у архивама,
Стручни сарадници
Истраживање
/
/
музејима и
Завода
библиотекама
Израда фотоИзрада фотографија
Услуга израде
4231
10.000,00
документације
13х18
фотографија
Израда техничке
Стручни сарадници
Израда пројекта
/
/
документације
Завода
Снимање објекта3D и
Специјализоване
Израда 3D снимка објекта
4249
144.000,00
израда подлога
услуге- 3D снимање
Трошкови скенирања
Услуга скенирања,
документације,
Материјални трошкови
штампања и
4231
20.000,00
штампање и коричење
коричења
пројекта

УКУПНО

174.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: фебруар – јул: истраживање; фебруар – април: израда
фото-документације; фебруар – децембар: израда техничке документације, фебруар
– децембар: израда идејног пројекта;
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Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.2.3. Израда пројекта реконструкције, конзервације и ревитализације објекта
„Докторова кула“
Споменик културе Докторова кула налази се у оквиру Клиничког центра Србије.
Једна је од најстаријих сачуваних кућа на подручју општине Савски венац подигнута 1824.
године за Италијана Вита Ромиту, личног лекара кнеза Милоша, која је након докторове
смрти и декретом кнеза Михаила 1861. године претворена у прву Психијатријску болницу
Србије, око које је касније формиран Клинички центар Србије.
С обзиром да је објекат у стању озбиљног урушавања (плафон приземља, степениште,
зидови, подови, прозори итд), а у циљу спречавања потпуне девастације неопходно је
урадити нова техничка испитивања, пројекат реконструкције, статичке санације,
конзервације и ревитализације, а у складу са будућом наменом објекта.
Реконструкција, статичка санација, конзервација и ревитализација објекта „Докторова кула“
Бр.

активност

објашњење

извршење

екон.
клас.

бруто
износ

1.

Геодетско снимање

Израда геодетског снимка

Специјализоване
услуге

4249

100.000,00

2.

Копија плана, власнички
лист,

Трошкови такси РГЗ

РГЗ

4231

5.000,00

3.

Информација о локацији

Секретаријат за
урбанизам

4231

5.000,00

4.

Истраживање

Увид у стање на терену,
рад у архивама, музејима
и библиотекама

Стручни сарадник
Завода

/

/

5.

Идејно решење и Идејни
архитектонски пројекат
реконструкције и
ревитализације

Израда Идејног решења и
Идејног архитектонског
пројекта реконструкције и
ревитализације

Стручни сарадници
Завода

/

/

Израда Идејног решења и
Идејног пројекта
статичке санације
Израда фотодокументације

Израда статичког
прорачуна санације
конструкције објекта

Специјализоване
услуге

4249

250.000,00

Израда фотографија 13х18

Услуга израде
фотографија

4231

20.000,00

8.

Материјални трошкови

Канцеларијски материјал

Набавка добара

4261

50.000,00

9.

Материјални трошкови

Трошкови скенирања и
копирања

Услуга скенирања и
копирања

4231

30.000,00

6.
7.

УКУПНО

460.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар – јун: израда елабората истраживања са детаљним
увидом на терену са стручним и спољним сарадницима, март –децембар: израда
Идејног решења и Идејног пројекта;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
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5.2.4. Израда пројекта рестаурације фасада Спомен куће Ђуре Јакшића
Спомен кућа Ђуре Јакшића, српског сликара, песника, приповедача и драмског
писца у Скадарској улици 36 у Београду, саграђена је у другој половини 19. века и једна је
од најстаријих зграда на подручју Скадарлије. Ова приземница зидана је у бондруку са
испуном од ћерпича и цигле. По типу представља прелазни облик између традиционалне
балканске архитектуре и нове, европске архитектуре. Дело је културно-историјских
вредности. Налази се у оквиру просторно културно-историјске целине „Скадарлија“ која
је утврђена за културо добро.

Бр.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Израда пројекта рестаурације фасада Спомен куће Ђуре Јакшића
активност
објашњење
извршење
екон.
клас.
терен, рад у архивима,
Истраживање и
Стручни сарадници
библиотекама и
/
валоризација
Завода
музејима анализе
израда техничке
Специјализоване
3D снимање
документације/ приказ
услуге
4249
фасада
Техничко снимање и
Израда техничке
Стручни сарадници
израда подлога за
/
документације
Завода
пројектовање
Статичар - спољни
Специјализоване
Статика
сарадник/ израда
услуге
4249
техничке документације
Израда конзерваторског
Стручни сарадници
Синтеза
/
пројекта
Завода
Израда фотоИзрада фотографија
Услуга израде
4231
документације
13х18
фотографија
Материјални трошкови
Трошкови штампања и
Услуга штампања и
4234
коричења
коричења

УКУПНО

бруто
износ
/

120.000,00

/

80.000,00
/
5.000,00
15.000,00
220.000,00

Време реализације: март – јули 2019. године;
Динамика реализације: март –април: израда елабората истраживања са детаљним
увидом на терену са стручним и спољним сарадницима, мај–јул: израда пројекта.
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.3.

ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕНОБЕЛЕЖЈА

Хитне интервенције на споменицима
У 2019. години планирају се интервенције на оштећеним ливеним бистама,
скулптурама и спомен плочама, санација оштећења на постаментима обложеним каменом
или вештачким каменом, санација оштећења простора партерног уређења око споменика и
спомен-обележја. Стручна служба Завода за заштиту споменика културе града Београда је,
у оквиру редовних активности извршила увид у стање јавних споменика на територији
градских општина Стари град, Земун, Звездара и Чукарица и установила да је потребно
извести обимне рестаураторско-конзерваторске радове на јавним споменицима у оквиру
хитних интервенција.
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На територији ГО Стари град
Академски парк, споменик Јосифу Панчићу (чишћење, санација постамента,
обнова фуга, чишћење и патинирање бронзане фигуре, хидрофобна и асептичка
заштита постамента);
Ново гробље, споменик Илији Станојевићу Чичи (санација/замена хоризонталне
плоче, облога опсега – замена, чишћење и прање каменог постамента споменика,
замена ободног тротоара, обнова исписа, чишћење и патинирање бронзане бисте,
хидрофобирање);
Теразије, споменик Обешенима на Теразијама (израда модела од глине за
недостајућу плочу, ливење бронзане плоче, монтажа плоче, чишћење и патинирање
споменика);
- Испред ОШ „Краљ Петар I“, споменик краљу Петру Првом (демонтажа
постамента, израда надвишења од каменог масива, монтажа надвишења, монтажа
демонтираног постамента, чишћење и патинирање бисте, хидрофобирање);
На територији ГО Земун
Земунски парк, римски саркофаг (чишћење, уклањање биљног слоја,
консолидација, чишћење графита, санација и рестаурација, хидрофобна и
антиграфитна заштита);
На територији ГО Савски венац:
Београдски сајам, споменик Војводи Живојину Мишићу (прање и чишћење,
санација камене облоге, постамента и застора, чишћење и патинирање бисте,
хидрофобирање постамента, партерно уређење);
На територији ГО Врачар:
Крунска улица, споменик Петру Бојовићу (прање и чишћење, санација оштећења,
чишћење и патинирање бисте, хидрофобирање).
Бр.
1.

активност
Хитне интервенције на
споменицима на четири
градске општине

Хитне интервенције на споменицима
објашњење
извршење

екон.
клас.

Чишћење и патинирање
Услуга јавне
бронзаних фигура, санација набавке радова
облоге постамента са
4251
наношењем хидрофобне и
антиграфитне заштите
УКУПНО 1 Сопствена средства
УКУПНО 2 Средства из буџета Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална 1+2
питања
УКУПНО

бруто износ

2.920.000,00

1.280.000,00
1.640.000,00
2.920.000,00

Време реализације: мај – октобар 2019. године
Динамика реализације: мај – јун: спровођење поступка јавне набавке радова,
јул – октобар: извођење радова.
Извор финансирања: сопствена средства и средства Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања.
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5.3.2. Израда пројекта санације и рестаурације „Гробље ослободилаца Београда“
Гробље ослободилаца Београда је уређено и отворено поводом десетогодишњице
ослобођења града, 20. октобра 1954. године. На њему је сахрањено преко 2000 бораца (721
црвеноармејац и 1391 борац Југословенске народне армије) палих у борбама за
ослобођење Београда. То је први меморијални комплекс уређен у Београду после Другог
светског рата. Изведен је по пројекту архитекте Бранка Бона и пројекту хортикултуре
инжењера Александра Крстића. Рељефи на монументалној улазној капији дело су вајара
Радете Станковића. Фигуру Црвеноармејца у комплексу израдио је вајар Антун
Аугустинчић. Успело решење комплекса је изведено једноставним средствима,
ненаметљивом парковском обрадом и добро укомпонованим појединачним и групним
надгробним плочама. „Гробље ослободилаца Београда“ ужива статус културног добра
(Службени лист града Београда бр. 16/87).
Завод за заштиту споменика културе града Београда, после детаљног архивског
истраживања, приступиће претходним истраживањама која обухватају детаљно геодетско
снимање целокупног простора, детаљно техничко снимање са дигиталним исцртавањемограда, стаза, надгробних плоча са исписима, монументалног зида, барељефа, фигуралних
скулптура и испитивачке радове – истражне сонде, анализе узетих узорака и елаборат
геомеханике. По добијеним резултатима, Завод ће приступити изради пројеката: пројекат
консолидације монументалног зида, пројекат рестаурације и конзервације облоге
монументалног зида, пројекат рестаурације и конзервације фигуралних скулптура,
пројекат рестаурације и конзервације улазног платоа, пројекат рестаурације и
конзервације унутрашњег платоа, пројекат рестаурације и конзервације ливених
апликација, пројекат рестаурације и конзервације надгробних плоча и пројекат ограде и
ограђивања.
Бр.

1.

Израда пројекта санације и рестаурације „Гробље ослободилаца Београда“
објашњење
извршење
екон. бруто износ
клас.
Истраживања и израда
Истраживање архивске
Стручни
техничке документације
грађе, детаљно геодетско
сарадници Завода
снимање целокупног
и спољна
простора, детаљно
сарадња
4249 10.560.000,00
техничко снимање са
дигиталним исцртавањем и
испитивачке радове –
истражне сонде, анализе
узетих узорака и елаборат
геомеханике и израда
пројеката
УКУПНО
10.560.000,00
активност

Време реализације: децембар 2018 – мај 2019. године;
Динамика реализације: децембар 2018.: истраживање документације у архивама,
децембар 2018 – март 2019: спровођење поступка јавне набавке; март - април
испитивачке радове – истражне сонде, анализе узетих узорака и елаборат
геомеханике, мај: израда пројеката;
Извор финансирања: Средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања.
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5.3.3. Израда елабората за хитне интервенције на Београдској тврђави
Стручна служба Завода за заштиту споменика културе града Београда ће током
наредне 2019. године у сарадњи са ЈП „Београдска тврђава“ одлучити о томе који су
најоштећенији делови Београдске тврђаве које је потребно санирати како би се отклонила
опасност од угрожавања посетилаца, као и даљег деградирања споменика културе.
Бр.
1.

Израда елабората за хитне интервенције на Београдској тврђави
активност
објашњење
извршење
екон.
клас.
Израда елабората за
У сарадњи са ЈП Београдска Стручни
хитне интервенције на
тврђава одлучиваће се о
сарадници Завода
Београдској тврђави
најургентнијим деловима
и спољна сарадња
4249
Београдске тврђаве које је
потребно санирати
УКУПНО

бруто износ

560.000,00

560.000,00

Време реализације: јануар – август 2019. године;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.3.4. Израда пројекта за извођење радова на санацији и конзервацији скулптуре и
обнови постамента Споменика Вуку Стефановићу Караџићу
Споменик је подигнут 7. новембра 1937. године поводом прославе
стопедесетогодишњице Вуковог рођења. Једини је монументални јавни споменик
подигнут овој заслужној личности српског народа. Скулптура је дело вајара Ђорђа
Јовановића, оснивача српске модерне скулптуре и првог уметника који се бавио
скулптуром великог формата. Скулптура представља Вука Караџића (1787-1864) у целој
фигури с књигом у руци, која симболизује његово дело. Постамент споменика једноставне
паралелопипеде масе представља решење карактеристично за модернију концепцију
споменика. Споменик је подигнут од прилога који су сакупљали грађани целе Србије
током десет година.
Споменик Вуку Караџићу је утврђен за културно добро (Решење Завода за заштиту
споменика културе града Београда бр. 3/17 од 22.3.1965.).
Завод за заштиту споменика културе града Београда ће у 2019. години приступити изради
техничке документације за извођење радова на санацији и конзервацији скулптуре и
обнови постамента Споменика Вуку Стефановићу Караџићу.
Израда техничке документације за извођење радова на санацији и конзервацији скулптуре и обнови
облоге постамента Споменика Вуку Стефановићу Караџићу
активност
објашњење
извршење
екон.
бруто
Бр.
клас.
износ
Теренско истраживање,
Стручни сарадници
1. Историјат и валоризација
/
/
анализа
Завода
Израда техничке
Стручни сарадници
2. Снимање, исцртавање
/
/
документације
Завода
постојећег стања
3.

Консултације

Сарадња са петрологом

Спољна сарадња

4235

50.000,00
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4.

5.

Консултације

Сарадња са вајаром за
бронзу

Спољна сарадња

Идејно решење, технички
опис, предмер и
предрачун

Израда Идејног
решења, техничког
описа, предмера и
предрачуна

Стручни сарадници
Завода

4249

100.000,00

/

/

УКУПНО

150.000,00

Време реализације: јул – децембар 2019. године;
Динамика реализације: јул–октобар: истраживања са детаљним увидом на терену
са стручним и спољним сарадницима, октобар–децембар: израда пројекта.
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.

6.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ
ЗАШТИТОМ

6.1.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Обележавање 60 година Завода за заштиту споменика културе града Београда
– I фаза
Завод за заштиту споменика културе града Београда је основан 27. маја 1960.
године. Током шест деценија постојања стварао је и старао се о културном наслеђу
Београда. Генерације стручних сарадника – архитеката, археолога, историчара уметности,
етнолога, историчара, архитектонских и грађевинских техничара настојале су да
споменичка баштина буде отргнута од заборава и сачувана за будућност. Бројни
конзерваторско-рестаураторски пројекти, археолошка истраживања, студије, елаборати,
часописи, књиге, изложбе указивали су и указују на богатство материјалног и
нематеријалног наслеђа насталог на тлу наше престонице. Програм обележавања 60
година од оснивања Завода за заштиту споменика културе града Београда предвидео је
презентацију свих сегмената рада ове службе заштите непокретног културног наслеђа –
покретном сликом, писаном речју, научно-стручним скупом. Током 2019. године, у оквиру
прве фазе реализовања програма обележавања, предвиђена је припрема филма и
монографије.
6.1.1.

Бр.

1.

Обележавање 60 година Завода за заштиту споменика културе града Београда – I фаза
екон.
активност
објашњење
извршење
бруто износ
клас.
Стручни сарадници
Завода за заштиту
Израда филма
Писање сценарија
споменика културе
4235
85.000,00
града Београда и
спољна сарадња

2.

Израда филма

Снимање и монтажа

Спољна сарадња

4249

300.000,00

3.

Припрема монографије

Писање текста
монографије

Стручни сарадници
Завода за заштиту
споменика културе

4235

100.000,00
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Припрема монографије

4.

Лектура и коректура
текста монографије
Превод резимеа текста
монографије на енглески

5.
6.

Визуелни идентитет
програма обележавања

7.

Израда и одабир
визуелног материјала

града Београда и
спољна сарадња
Стручни сарадници
Завода за заштиту
споменика културе
града Београда

/

/

Услуга обраде текста

4235

50.000,00

Превод

Услуге превода
текстова

4235

20.000,00

Графичко и
обједињавање свих
сегмената програма у
јединствену визуелноестетску целину

Спољна сарадња

4235

500.000,00

Лектура и коректура

УКУПНО

1.055.000,00

Време реализације: јануар– децембар 2019. године;
Динамика реализације: јануар-јул: анализа, припрема и одабир материјала, јулдецембар: писање текста монографије и сценарија за филм, октобар-децембар:
снимање и монтажа филма;
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.
6.1.2. Часопис „Наслеђе“ XX
Научни часопис „Наслеђе” покренут је 1997. године у намери да буду публиковани
и доступни научној, стручној и широј јавности резултати рада на истраживању,
валоризацији и конзервацији културне баштине Београда, да се афирмише културно
наслеђе и напори Завода за заштиту споменика културе града Београда на његовом
очувању и презентовању. С обзиром на значај ауторских прилога, часопис је у оквиру
редовне универзитетске наставе постао незаобилазан извор историографских података,
као и извор података за бројне научне радове, студије и пројекте. До данас је публиковано
деветнаест бројева, тако да је следећи број јубиларни двадесети, а аутори радова су
истакнути стручњаци из друштвено-хуманистичких и техничких наука. На основу
категоризације домаћих научних часописа за историју, археологију и етнологију у оквиру
Библиометријског извештаја ЦЕОН сврстан је у категорију М52 – часопис националног
значаја. У тежњи да часопис у ужој научној области буде квалификован вишом
категоријом научног часописа, унете су извесне промене у свим сегментима, које су ближе
уређене Правилником о издавању часописа донетим 2018. године. Како је у питању
јубиларни двадесети број велика пажња биће посвећена презентацији и популаризацији
часописа са тежњом да у издавачкој номенклатури добије већу категоризацију.

Бр.

активност

1.

Штампа часописа

2.

Ауторски уговори

Часопис „Наслеђе“ XX
1. Средства буџета града Београда
објашњење
извршење
500 примерака
Хонороари за чланове
редакције
Хонорари за ауторе

бруто износ

Услуга штампе

екон.
клас.
4234

Спољна сарадња

4235

380.000,00

400.000,00
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Канцеларијски материјал
УКУПНО 1

3.

Бр.
1.

Набавка добара

4261

Часопис „Наслеђе“ XX
2. Средства Министарства културе и информисања Републике Србије
активност
објашњење
извршење
екон.
клас.
Ауторски хонорари
Хонорари за рецензенте
Спољна сарадња
4242

2.

Лектура и коректура

Лектура и коректура
текстова

3.

Превод

Превод текстова резимеа

4.

Техничко уређење и
припрема за штампу

Техничко уређење и
припрема за штампу
Наслеђа

5.

Претплата за SCIndeks

6.

Каталогизација НБС

Набавка ISBN и CIP броја

Услуге обраде
текста
Услуге превода
текстова
Услуга уређења и
припреме за
штампу
Услуга
Услуга
каталогизације

20.000,00
800.000,00

бруто износ
100.000,00

4242

100.000,00

4242

60.000,00

4242

300.000,00

4242

50.000,00

4242

10.000,00

УКУПНО 2
УКУПНО 1+2

620.000,00
1.420.000,00

Време реализације: фебруар – октобар 2019. године;
Динамика реализације: фебруар – март: јавна набавка штампе, април-јун: писање
ауторски текстови, јун – јул: рецензије ауторских текстова, претплата за SCIndeks,
јул – лектура: текстова и превод резимеа, септембар: техничко уређење и припрема
за штампу, октобар: штампа Наслеђа и презентација на Сајму књига;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда и средства
Министарства културе и информисања.
6.1.3. Каталози за десет споменика културе
Завод је 2008. године публиковао прву серију каталога за 10 појединачних
културних добара на подручју Београда и до сада је реализовано једанаест серија каталога
споменика културе.
Циљ овог пројекта је афирмација и популаризација културне баштине широј
јавности, едукација о значају и значењу наслеђа, као и иницирање нових културних
итинерера. Каталог излази у тиражу од 1000 примерака за свако појединачно културно
добро, урађени су двојезично, на српском и енглеском језику и садрже кратак историјат и
валоризацију културног добра, историјске планове, архивске и савремене фотографије
културног добра.
Како је 2019. година јубилеја 800 година од аутокефалности српске православне
цркве део издања биће посвећен споменицима културе Српске православне цркве.
Бр.

активност

1.

Припрема текстова

2.

Лектура и коректура

Каталози за десет споменика културе
Објашњење
Извршење
Избор и припрема
текстова и графичких
прилога
Лектура и коректура
текстова до 50 страна

екон.
клас.

бруто
износ

Стручни сарадници
Завода

/

/

Услуга обраде текста

4235

15.000,00
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3.

Превод

Превод текстова до 50
страна

4.

Дизајн

Дизајн каталога

5.

Каталогизација

Набавка ISBN и CIP броја

6.

Штампа

Штампа 10 каталога по
1000 примерака

Услуге превода
текстова
Стручни сарадници
Завода
Услуга
каталогизације
Набавка услуге
штампе

УКУПНО

4235
/

50.000,00
/

4249

22.500,00

4234

420.000,00
507.500,00

Време реализације: март – децембар 2019. године
Динамика реализације: јануар-март: израда текстова за каталоге;
март-април: лектура; мај-јул: превод, јул – септембар: графички дизајн, септембароктобар: штампа;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
6.1.4. Израда мапа београдских општина са унетим позицијама културних добара,
приказом и скицама – II фаза
Пројекат мапирања непокретног културног наслеђа београдских општина и јавних
споменика започет је 2018. године са циљем да се наслеђе презентује и путем
картографије, посебно имајући у виду да баштина представља важан ресурс и туристичке
понуде града. На географско-топографским мапама презентована су културна добра са
својом локацијом, визуелним приказом и сажетим описом. Осим израде мапе у
штампаном облику у сарадњи са локалним самоуправама, предвиђена је и њихова
интерактивна веб презентација на интернет страници Завода за заштиту споменика
културе града Београда. Током 2018. израђене су мапе за следеће општине: Стари град,
Врачар, Палилула, Савски венац, Земун, Лазаревац. Друга фаза, која ће се реализовати у
2019. години, предвиђа израду мапа за следеће београдске општине: Сурчин, Сопот,
Звездара, Младеновац, Нови Београд, Вождовац.

Бр.
1.

2.

3.

Израда мапа београдских општина са унетим позицијама културних добара,
приказом и фотографијама – II фаза
активност
објашњење
извршење
екон. бруто
клас. износ
Избор и припрема
Стручни сарадници
Писање текстова
текстова, графичких
Завода
4235 140.000,00
прилога и фотографија
Израда картографске
Услуге израде
подлоге одређене
картографске подлоге
4249
Израда картографске
општине, распоред
500.000,00
подлоге
заштићених добара,
припрема за штампу за
6 градских општина
Имплементација мапа на
Све мапе потребно
Спољна сарадња
сајт Завода
прилагодити
4235
70.000,00
електронском делу сајта

УКУПНО

710.000,00

Време реализације: март - септембар 2019. године;
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Динамика реализације: март – април:прикупљање документације, писање
текстова, април – август: израда картогарфске подлоге, септембар: имплементација на
сајту Завода;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
6.1.5. Изложба„Никола Несторовић“
Крај деветнаестог и почетак двадесетог века означио је период трансформације
Београда из оријенталне вароши у европски град. Данашњи лик града формиран је
почетком двадесетог века стваралачким деловањем прве генерације архитеката из Србије
образованих на Великој школи, а специјализованих у иностранству пре свега Немачкој.
Један од најпродуктивнијих стваралаца из те генерације био је архитекта Никола
Несторовић (1868-1957), чији већи део обимног стваралачког рада, реализован у Београду,
данас представља окосницу историјског језгра града што потврђује и број од 14 здања која
су утврђена културна добра. Његов опус који осцилира између академизма и сецесије
уноси дух Средње Европе пре свега утицаја архитектуре Берлина у градитељство
Београда. Дела Николе Несторовића поред тога што су дефинисала урбано ткиво града она
су и померала границе стваралаштва у Србији почевши од зграде Управе Фондова –
данашњег Народног Музеја, Београдске задруге и хотела Бристол, Зграде са „Зеленим
плочицама“, Гранд Пасажа, а касније и Универзитетске библиотеке и зграде Техничког
факултета. Готово сва ова здања један век после изградње представљају
најрепрезентативније објекте у граду у којима су смештене институције од националног
значаја. Обимне рестаурације по пројектима Завода или конзерваторским надзором
изведене су у последњих пет година на згради Београдске задруге и Народног Музеја, док
је у току рестаурација Универзитетске библиотеке а у плану су рестаурација хотела
Бристол као и реконструкција Гранд пасажа. Архитектура Николе Несторовића сведок је
духа времена с почетка двадесетог века и открива тежње и визије грађанске елите
Београда. Његов приватни живот дубоко је испреплетан са професионалним и гради
јединствену слику пожељног културног модела. Циљ изложбе је да се кроз избор дела као
и биографске документације широј јавности презентује живот и стваралаштво архитекте
Николе Несторовића препознато као трајна вредност културне баштине, и укаже на
ванвременски концепт пројектовања кроз континуирано коришћење објеката јавне
намене. Контекстуализацијом дела и осликавањем приватног живота приближиће се и
показати широј јавности културни, интелектуални и друштвени миље Београда са почетка
двадесетог века. Одабир визуелног материјала и богате документарне грађе из више
извора, усмериће пажњу јавности и на међуинституционалну сарадњу, сарадњу са
наследницима, носиоцима ауторских права, фондацијама, цивилним сектором, приватним
колекционарима. Изложба ће бити реализована поводом Дана Завода у Галерији УЛУС-а
у Кнез Михаиловој улици од 22. маја до 05. јуна 2019. године.
Бр.

активност

1.

Избор и припрема
текстова

2.

Фотографисање

Изложба „Никола Несторовић“
објашњење
извршење

екон.
клас.

бруто
износ

Писање текстова

Стручни сарадник
Завода- аутор
текстова изложбе и
каталога

/

/

Израда фотографија

Стручни сарадник

/

/
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Завода
Лектура и коректура
текстова за каталог и
изложбене паное
Превод текстова на
енглески за каталог и
изложбене паное

Лектура и коректура

Услуга обраде текста

4235

14.000,00

Превод

Услуге превода
текстова

4235

65.000,00

5.

Припрема визуелног
материјала и техничко
уређење изложбених
паноа, каталога и флајера

Обрада прикупљене
грађе и израда визуелног
решења пројекта

Спољна сарадња

4235

70.000,00

6.

Каталогизација у
Народној библиотеци
Србије

ISBN и CIP броја

Услуга каталогизације

4249

3.000,00

7.

Рецензија каталога и
изложбе

Спољна сарадња

4235

25.000,00

8.

Штампа каталога

Набавка услуге
штампе

4234

150.000,00

9.

Штампа изложбе

Набавка услуге
штампе

4234

50.000,00
18.000,00

10.

Штампа флајера

Набавка услуге
штампе

4234

25.000,00

11.

Изнајмљивање витрина

Спољна сарадња

4249

50.000,00

Спољна сарадња

4215

100.000,00

Спољна сарадња

4249

72.000,00

3.

4.

12.

Осигурање

13.

Галерија

УКУПНО

Квалитативна оцена и
провера садржине
каталога и изложбе
Штампа каталога димензија 21х21 цм,
обима оквирно 50
страна, тираж 300
примерака
Штампа на форексу 0,5
мм димензије
70х100 цм, оквирно 30
паноа (22 м2);
самолепљива фолија за
излог галерије (15 м2)
Штампање флајера,
формат А4, тираж 500
комада
Услуга изнајмљивања
Осигурање позајмљеног
архивских и историјскоуметничких артефаката
(10% од процењене
вредности)
Изнајмљивање
галеријског простора

642.000,00

Време реализације: јануар - мај 2019. године;
Динамика реализације: јануар: припрема фотографског и архивског материјал,
писање текстова за каталог изложбе, фебруар: уговарање позајмица оригиналне
архивске грађе и експоната, лектура и коректура текстова, превод резимеа, март:
техничко уређење припремљеног материјала за изложбу, каталога, флајера,
припрема за штампу, април: штампа изложбених паноа, каталога и флајера,
22. мај 2019. године отварање изложбе Галерију УЛУС-а у Кнез Михаиловој улице.
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
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6.1.6. Изложба„Путевима Милана Злоковића“
Милан Злоковић (Трст, 1898 – Београд, 1965) један је од најзначајнијих српских
архитеката 20. века, родоначелник модерне архитектуре у националним оквирима. Као
даровита и комплекса личност, Злоковић је своје деловање остваривао кроз архитектуру,
универзитетску наставу, друштвено деловање, али и сликарство. Неколицина његових
дела је утврђена као трајна вредност културне баштине, док поједини чекају да то постану.
Вредности његовог дела поред научне јавности чија су запажања, оцене и анализе
најчешће забележене у историографији, чува и служба заштите непокретног културног
наслеђа. Међутим, у циљу трајног и свеобухватног меморисања личности и дела овог
врсног уметника и научника, 2016. године основана је Фондација Милан Злоковић.
Програм Путевима Милана Злоковића осмишљен је са идејом да се у сарадњи Фондације
и Завода за заштиту споменика културе града Београда у оквиру манифестације Дани
европске баштине јавности приближи мање познати сегменти деловања овог врсног
архитекте. Програм је осмишљен кроз три сегмента: изложба сликарских радова Милана
Злоковића и трибина у Заводу за заштиту споменика културе града Београда, као и
стручна вођења до његових значајних објеката: Универзитетске дечије клинике, Куће
архитекте Злоковића и Виле Штерић. Циљ изложбе је презентација и афирмација дела
Милана Злоковића, водећег аутора модерне архитектуре у Србији у оквиру Дана европске
баштине 2019. године.
Бр.

активност

1.

Припрема изложбе

2.

Материјални трошкови

3.

Стручна вођења

4.

Припрема каталога

5.
6.

7.

Лектура и коректура
текста за каталог
Превод текста каталога
на енглески
Штампа каталога

Путевима Милана Злоковића
објашњење
извршење
Одабир сликарских
радова и других
експоната који се чувају
у заоставштини Милана
Злоковића
Трошкови постављања
изложбе и организовања
трибине
Обилазак културних
добара, дела Милана
Злоковића
Израда текстова, одабир
визуелног материјала
Лектура и коректура
обима око 5 страна
Превод обима око 5
страна
Штампа каталога димензија 21х21 цм,
обима оквирно 10
страна, тираж 300
примерака

Стручни сарадници
Завода за заштиту
споменика културе
града Београда и
Фондација Милан
Злоковић

екон.
клас.

бруто
износ

/

/

4249

50.000,00

Стручни сарадници
Завода

/

/

Стручни сарадници
Завода

/

/

Услуга обраде текста

4235

1.500,00

Услуге превода
текстова

4235

5.000,00

Набавка услуге штампе

4234

70.000,00

Опис

УКУПНО

126.500,00

Време реализације: јули-октобар 2019. године;
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Динамика реализације : јул-август: одабир материјала и припрема каталога;
септембар-октобар: реализација изложбе;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
6.1.7. Изложба „Хотели и кафане града Београда – препознавање споменика
културе“
Континуиран развој живота кафана у Србији започиње у периоду средњег века, а за
време Османлија доживљава процват. Отварају се угоститељски објекти као установе
највеће отворености, приступачни свима. Као места мешања строго подељених
друштвених слојева, представљали су прве институције релативно слободне размене
мишљења, отвореног политичког резоновања, касније и политичког организовања чиме
постају првим институционализацијама слободе мисли у којој су се формулисали први
објективни захтеви нарастајућег модерног друштва. Почетком шездесетих година 19. века
искристалисала се прецизна дефиниција разликовања кафане и механе док је подизање
хотела директно утицало на урбани развој града. Објекти угоститељске намене доносили
су дух Европе у престоницу чиме су директно утицали на еманципацију друштва.
Истовремено, својим градитељским решењима представљају сведочанство развоја
архитектонског печата града Београда. Данас се на простору града Београда налази
четрнаест објеката угоститељске намене који су утврђени за споменик културе. Оне воде
активан живот и битан су сегмент свакодневнице становника града Београда. Циљ
изложбе је да се кроз приказ хотела и кафана који су утврђени за споменик културе,
презентује позиција ових примера непокретног културног наслеђа њиховим тренутним
корисницима. Хотели и кафане града Београда и даље живе у оквиру урбаног језгра
престонице и чине активан део живота њених суграђана. Богатство вредности које
дефинишу споменике културе указале би се, кроз призму заштите непокретног културног
наслеђа, путем поставке и пропратног каталога како би се оживело и развијало њихово
место у оквиру баште културног сећања и памћења. Приказ одабраног документарног
материјала пробудио би и усмерио пажњу јавности на објекте поред којих свакодневно
пролазимо и које активно користимо док би пропратни програми у виду радионица за
средњошколце, наградних квизова и стручних вођења указали на начине вредновања и
чувања баштињеног културног наслеђа. Изложба би била део програма у оквиру
манифестације Дани Београда (16-19. април) и Ноћ музеја (18. мај).
Бр.

1.

2.
3.

Изложба „Хотели и кафане града Београда – препознавање споменика културе“
активност
објашњење
извршење
екон.
бруто
клас.
износ
Истраживање,
Истраживање у архиву
прикупљање, анализа и
Спољна сарадња
4235
140.000,00
библиотекама
синтеза материјала
Избор и припрема
текстова
Припрема материјала за
прелом

4.

Лектура и коректура

5.

Превод текстова

Писање текстова
Обрада и графичка
припрема
Лектура и коректура
текстова до 50 страна
Превод текстова до 3
стране

Стручни сарадник
Завода

/

Спољна сарадња

4235

60.000,00

Услуга обраде текста

4235

35.000,00

Услуга превода
текста

4235

8.000,00
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6.

Припрема видео
материјала

7.

Штампа изложбе

8.
9.

Штампа каталога, 300
примерака
Штампа флајера, 500
примерака

10.

Штампа банера

11.

Каталогизација каталога
НБС

УКУПНО

Снимање и монтажа два
видео снимка
Штампа 64 паноа на
форексу 5мм димензије
40x40цм
Штампа каталога
димензије 210x210цм
Штампа флајера формата
А4
Штампа два банера на
меш платну укупне
површине 12м2
Набавка ISBN и CIP
броја

Спољна сарадња

4235

20.000,00

Набавка услуге
штампе

4234

35.000,00

4234

150.000,00

4234

15.000,00

Набавка услуге
штампе

4234

25.000,00

Услуга
каталогизације

4249

3.000,00

Набавка услуге
штампе
Набавка услуге
штампе

491.000,00

Време реализације: јануар – април 2019. године
Динамика реализације: јануар: истраживање архива, библиотеке; фебруар: избор
материјала и припрема текстова; март: припрема материјала за прелом; април: штампа.
Извор финансирања: Средства Секретаријата за културу града Београда.
6.1.8. Изложба „Реконструкција Народног музеја у Београду“
Народни музеј, најзначајнија и најстарија музејска установа у Србији, основан је
још 1844. и од тада је неколико пута мењао седиште: од Капетан-Мишиног здања, преко
Конака кнегиње Љубице и Новог двора до зграде на Тргу Републике, у коју је смештен
1952. Данашња зграда Народног музеја саграђена је 1903. као палата Управе фондова,
касније зграда Хипотекарне банке, према пројекту београдских архитеката Николе
Несторовића и Андре Стевановића. У време када је подигнута, зграда Управе фондова
представљала је један од најранијих банкарских објеката код нас, после зграде Народне
банке из 1889. Монументалност главне фасаде овог објекта остварена је симетричним
академским решењем, којим доминира улазна партија са удвојеним стубовима и
раскошним необарокним кубетом, као и полихромног обрађеним фасадним платнима с
богатом декоративном пластиком неоренесансног порекла. Академски конципирана са
наглашеним неоренесансним мотивима, зграда представља посебно достигнуће у развоју
београдске архитектуре док својим стилским, композиционим и урбанистичким
карактеристикама са зградом Народног позоришта и спомеником кнезу Михаилу
Обреновићу чини саставни део градског амбијента формираног крајем XIX и почетком
XX века. Репрезентативност грађевине, осим спољашњом обрадом, истакнута је богатом
украсном декорацијом у унутрашњости, коју су израдили познати уметници тог времена:
Андреа Доменико, Фрања Владман и Бора Ковачевић. Прва доградња овог објекта
завршена је 1930, када је зграда добила атријум и крило према улици Лазе Пачуа. Након
адаптације зграде за смештање Музеја 1952, прва већа реконструкција изведена је између
1964. и 1966, према нацртима архитеката Александра Дерока, Петра Анагностија и Зорана
Петровића, чиме су задовољене тадашње потребе и музеолошки стандарди институције.
Зграда Народног музеја представља репрезентативан пример јавних палата у београдској
архитектури с краја XIX и почетка XX века, а заузима и значајно место у стваралачком
опусу ауторског тима Стевановић - Несторовић. Као објекат посебних културноисторијских и архитектонско-урбанистичких вредности, зграда Народног музеја
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проглашена је за споменик културе од великог значаја за Републику Србију. Објекат се
налази у оквиру просторне културно-историјске целине „Подручје Кнез Михаилове
улице“ која је утврђена за културно добро од изузетног значаја.
Стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда су у
периоду од 2014. -2018. године вршили конзерваторски надзор над извођењем радова и
применом мера техничке заштите на санацији, адаптацији, реконструкцији и рестаурацији
фасада, крова и ентеријера објекта. Изложба са пратећим каталогом треба широј јавности
да представи све радове који су изведени на рестаурацији фасаде у периоду од 2014 –
2015. године и радове на санацији, адаптацији и реконструкцији целог објекта Народног
музеја у Београду. Приказ затеченог стања ентеријера, као последица претходних
реконструкција и адаптација изворног стање. На основу додатног истраживања и
сондажног испитивања оригиналних материјала и техника којима је реализован
аутентични ентеријер определили су став службе током реализације радова на објекту.
Бр.

активност

Изложба „Реконструкција Народног музеја у Београду“
објашњење
извршење

1.

Припрема текста

2.

Лектура и коректура

4.

Каталогизација
каталога НБС

Лектура и коректура
текстова
Набавка ISBN и CIP
броја

5.

Превод текстова

Превод текстова

6.

Припрема каталога

7.

Штампа каталога

8.

Припрема изложбе

9.

Штампа изложбе 25
паноа

10.

Материјални трошкови

УКУПНО

Писање текстова

Обраде фотографија и
текста
Штампа каталога
димензија
Обраде фотографија и
текста
Штампа изложбе 25
паноа
Трошкови организације
изложбе, закуп
простора, сагласности,
изнајмљивање
постамента и др.

Стручни сарадници
Завода

екон.
клас.

бруто
износ

/

/

4242

20.000,00

4242

3.000,00

4242

80.000,00

4242

100.000,00

Набавка услуге штампе

4242

150.000,00

Услуга обраде
фотографија и текста
Набавка услуге штампе

4242

50.000,00

4242

150.000,00

Спољни сарадник

4242

200.000,00

Услуга обраде текста
Услуга каталогизације
Услуге превода
текстова
Услуга обраде
фотографија и текста

753.000,00

Време реализације: јануар – јун 2019. године
Динамика реализације: јануар – март: припрема изложбе и каталога, март- јун:
реализација;
Извор финансирања: Средства Министарства културе и информисања.
6.1.9. Израда приручника за споменика културе
Приручник за власнике и закупце/кориснике непокретних културних добара је
илустрована брошура која појашњава њихова права и обавезе која проистичу из Закона о
културним добрима.
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Приручник ће бити састављен из неколико целина: садржај, утврђивање културног
добра, категоризацију непокретних културних добара; који радови захтевају прибављање
услова и сагласности службе заштите; који радови се могу изводити без услова и
сагласности службе заштите; процедуре за добијање услова и сагласности-упутство;
одржавање непокретних културних добара-обавезе сопственика; када се чини прекршај од
стране власника/корисника; надзор и пријава радова; могућности субвенција; контакти.
Бр.

активност

Израда приручника за власнике споменика културе
објашњење
извршење

Анализа и
конципирање
приручника
Техничко уређење
приручника
Израда прелома за
приручнике

1.
2.
3.

Штампа приручника

4.

Систематизовање, обрада и
анализа прикупљеног
материјала
Техничко уређење
Припрема за штампу
Офсет штампа, Б5 формат,
колор

Стручни сарадник
Завода
Услуга техничког
уређења
Услуга припреме за
штампу
Набавка услуге
штампе

УКУПНО

екон.
клас.

бруто износ

/

/

4235

24.000,00

4235

14.160,00

4234

41.840,00
80.000,00

Време реализације: март – децембар 2019. године
Динамика реализације: март – јул: систематизовање, обрада, август - октобар:
анализа прикупљеног материјала и израда приручника; новембар – децембар:
припрема за штампу и штампање приручника.
Извор финансирања: Средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.
ЕДУКАЦИЈА

6.2.

6.2.1. Стручна конференција и Зборник радова
Јубиларна десета Конференција Завода за заштиту споменика културе града
Београда, под називом „Културно наслеђе - ризици и перспективе“ планирана је за Дан
Завода 27. мај 2019. године. Конференција се организује са циљем да се идентификују
ризици којима је наслеђе изложено, размене теоријска и практична сазнања како да се
смање или ублаже могуће последице и сагледају могућности примене различитих
проактивних мера. Намера је да Конференција и даље буде прилика за размену мишљења
и сарадње свих релевантних друштвених чинилаца, институција и појединаца, место за
квалитетну дискусију са циљем постизања већих ефеката на очувању и популаризацији
наслеђа и, у овом случају, предузимању мера за смањење ризика. Идентификација ризика,
узрока њихових појава и последица које оне проузрокују битан је услов за очување
наслеђа, односно за предузимање мера којима би се оне отклониле или ублажиле.
Евалуација досадашњег рада, број и квалитет излагања на конференцијама показали су
велику заинтересованост за разне теме које су на њима разматране, али и указале на
потребу да се прошири круг учесника. Планира се да се у састав научно-стручног одбора
укључе експерти из земаља у региону, а она учини видљивија и ван граница Србије.
Радови и саопштења са ове конференције биће објављени у Зборнику.
Стручна конференција и Зборник радова
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Бр.

активност

објашњење

извршење

екон.
клас.

1.

Припрема материјала
конференције и
зборника

Динамика рада: пријем и
обрада радова

Стручни сарадници

4235

Трошкови рада научно
стручног одбора

Ауторски хонорари

2.

3.

Лектура и коректура

4.

Техничко уређење и
припрема за штампу

5.
6.

Штампа
Каталогизација
каталога НБС
УКУПНО

Лектура и коректура
текстова
Техничко уређење и
припрема за штампу
Штампа 300 примерака
Зборника димензије
Набавка ИСБН и ЦИП
броја

Спољна сарадња

Услуге обраде текста
Услуга техничког
уређења и припреме
за штампу
Набавка услуге
штампе
Услуга
каталогизације

4235
4235
4235

бруто износ

128.000,00

200.000,00

25.000,00
100.000,00

4234

150.000,00

4249

10.000,00
613.000,00

Време реализације: новембар 2018 - мај 2019. године;
Динамика реализације: новембар 2018: први позив, децембар 2019: пријава
апстракта године; јануар: обавештење о прихватању апстракта, март: достављање
радова / презентације; април: обавештење о прихватању радова са рецензијама,
април: рок за предају исправљене, коначне верзије рада; мај. лектура, коректура и
припрема за штампу и штампа;
Одржавање конференције: 27.05.2019. године;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
6.2.2. БеоКул ГрадскаТура
Пројекат Београдска култура - Бео Кул Градска Тура се већ 5 година заредом
реализује у сарадњи са београдским средњим школама. Сваке године пројекат има нову
тему. Након улице Краља Петра, Теразија и Дунавске падине планирано је да овогодишња
тема буде Савска падина – од Косанчићевог до Обилићевог венца. Ученици ће својим
вршњацима држати предавања о споменицима културе на овом простору, а стручни
сарадници Завода ће говорити о делатности Завода, културном наслеђу у ширем смислу и
његовој подели на споменике културе, просторне културно-историјске целине,
археолошка налазишта и знаменита места. Циљ пројекта је да средњошколци разумеју шта
је културно наслеђе и да на тај начин међу својим вршњацима подижу свест о потреби
његовог очувања.
Време реализације: септембар - децембар 2019. године;
Динамика реализације: посета школама на месечном нивоу у току трајања
школске године;
6.2.3. „Наслеђе за децу“
Завод за заштиту споменика културе града Београда започео је едукативни пројекат
„Наслеђе за децу“ 2014. године, који је резултирао великим интересовањем најмлађих
ученика основних школа, њихових учитеља и педагога. Као резултат вишегодишњег
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искуства у обиласку београдских основних школа у коме се ученицима кроз интерактиван
рад приближава културна баштина града Београда. Током досадашњих реализација
радионица коришћен је едукативни материјал који је био „кућне израде“. У односу на
обим реализација и број учесника у радионицама Завод ће унапредити поменути
едукативни материјал у дизајну и тиражу. Промоција, презентација и популаризација
непокретног културног наслеђа града Београда, а пре свега развијање свести и
одговорности најмлађе популације према непокретној културној баштини Града Београда.
Форма квиза у којој ће бити садржана асоцијативна питања најпре о репрезентативном и
препознатљивом споменичком наслеђу града Београда а који би се индивидуално играо
има за циљ да деци на њима пријемчив начин укаже на богатство културне баштине града
у коме одрастају или бораве. У својеврсном судару здања и знаменитости из прошлости и
нових технологија на којима је планирано да се презентује квизом „Београд – знам да
чувам“ подстиче се размишљање о сутрашњици и одговорности коју би млађе генерације
требало да преузму на себе у очувању нашег града. На забаван начин кроз својеврсна
такмичења у знању развијаће се свест о културном богатству које поседујемо а које је
често у школама у оквиру предмета који их изучавају можда недовољно заступљено.
Планирано је да квиз буде доступан путем андроид апликације на мобилним уређајима
(телефони, таблети и сл.). На овај начин ће на лако доступан начин на језику који деца
најлакше и најбрже разумеју бити доступни основни појмови, информације, фотографије и
цртежи културних добара.
Бр.

активност
Израда андроид
апликације на
мобилним уређајима

1.

Пројекат „Наслеђе за децу“
објашњење
извршење
Креирање и покретање
андроид апликације
квиза знања „Београд –
знам да чувам“

Аутори пројекта
„Наслеђе за децу“,
Спољни сарадници –
програмер, ИТ
подршка

екон.
клас.

бруто износ

4242

600. 000,00

УКУПНО

600.000,00

Време реализације: јануар – децембар2019. године;
Динамика реализације: јануар – децембар 2019. године
Извор финансирања: средства Министарства културе и информисања.
ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

6.3.

6.3.1. WEB презентација
Web презентација обезбеђује присуство Завода у „оnline“ медијима, што је
подједнако важно као и присуство у штампаним медијима. Пласирање информација, али и
директна комуникација и контакт са пратиоцима веб презентације, као и профила на
друштвеним мрежама, било да су у питању странке или заинтересовани грађани данас
представља нови стандард презентације и деловања институција.
Бр.

опис активности

WEB презентација
објашњење
извршење

1.

Уређивање сајта

Креирање и ажурирање

Спољна сарадња

екон.
клас.
4235

бруто
износ
420.000,00
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садржаја и начина
презентације,
координација
УКУПНО

420.000,00

Време реализације: јануар - децембар 2019. године
Динамика реализације: јануар - децембар 2019. године
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда
УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА
Важан сегмент у раду Завода за заштиту споменика културе града Београда је
развој његових радних и професионалних капацитета, унапређење процеса рада, стручно
усавршавање запослених и успостављање добре и континуиране међуинституционалне,
интерсекторске и вансекторске сарадње на свим нивоима како у земљи тако и у
иностранству. Планиране активности Завод у 2019. години у овој области односе на
тематске, стручне наступе на стручним скуповима у земљи и у иностранству (сајмови,
конгреси, конференције, симпозијуми), са циљем размене искустaва и стицања нових
знања у области заштите културног наслеђа.
6.4.

Укупни трошкови реализације програма
Земља - економска класификација
Иностранство - економска класификација
Извор финансирања: сопствени приходи.

1.000.000,00
300.000,00
700.000,00

4221
4222

УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЗАВОДА

7.

7.1. Е – Завод
Завод за заштиту споменика културе града Београда у складу са захтевима
савременог друштва и неопходности успостављања дигиталног окружења у свакодневним
радним процесима одлучио се да развија дигитални пословни оквир развијањем софтвера
е-Zavod. У првој фази, која би се реализовала током 2019. године, софтвер би превасходно
био окренут развоју интерног пословног окружења увођењем електронске писарнице и
уређењу дигиталних пословних процеса и садржаја обухватајући целокупно радно
окружење успостављено унутрашњом систематизацијом и организацијом послова. Након
имплементирања дигиталног текућег пословања у целости, у наредној фази софтвер би се
развијао ка спољашњем окружењу.
Е – Завод
извршење

активност

објашњење

1.

Увођење електронске
писарнице и дигиталног
управљања пословним
процесима

Израда софтвера е- Zavod

2.

Набавка информатичке
опреме

Набавка рачунарске
опреме (компјутера,
скенера, сервера,
складишне меморије)

Бр.

УКУПНО

Спољна сарадња

/

екон.
клас.

бруто износ

4249

2.300.000,00

5122

700.000,000
3.000.000,00
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Време реализације: јануар - децембар 2019. године
Динамика реализације: јануар-март: анализа пословних процеса; април-мај: израда
пројектног задатка; јун-јул: израда софтвера; август-децембар: инсталација и
имплементација софтверског решења;
Извор финансирања: Министарство државне управе и локалне самоуправе.
Израда процене ризика и плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама
Кроз предложени пројекат урадиће се Процена ризика и План заштите и спасавања
у ванредним ситуацијама. Предметним пројектом, између осталог, утврдиће се адекватне
превентивне и друге мере које треба предузети како би се ојачала отпорност овог добра на
дејство елементарних и других опасности и смањиле последице. Проценом угрожености
идентификоваће се извори могућег угрожавања, сагледаће се могуће последице, потребе и
могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од елементарних непогода и
других несрећа. Израдом Процене угрожености формираће се мултидисциплинарни тим,
повезаће се сви релевантни субјекти и успоставити веза Завода за заштиту споменика
културе града Београда са сектором за ванредне ситуације. Евидентирањем опасности које
могу задесити Завод за заштиту споменика културе града Београда, анализирањем саме
зграде, њене рањивости али и рањивости целокупног простора Београдске тврђаве, као и
приступних саобраћајница, утврдиће се ризици којима је изложена и испланирати
превентивне мере за одабрани ризик, утврдити процедуре и одговорна лица за поступање
у току опасности, и дефинисати мере за поступање након опасности. Пројекат се ради са
циљем да се сагледају сви ризици и дефинишу превентивне мере којима би се избегле,
односно смањиле последице катастрофа по предметно културно добро и богату архивску
грађу и документацију о свим културним добрима на подручју Београда похрањену у
њему. Дефинисање процедура за поступање запослених у случају изложености овог
објекта природним и другим врстама катастрофа.
7.2.

Бр.

1.

2.

Израда процене ризика и плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама
активност
објашњење
извршење
екон. бруто
клас. износ
Дефинисање спољашњих
и унутрашњих
параметара које треба
Одређивање
узети у обзир приликом
Стручни сарадници
контекста
израде сценарија у
Завода и спољни
4235
30.000,00
смислу представљања
сарадник
потенцијалних, а у исто
време највећих и
највероватнијих ризика
Стручни сарадници
Утврђивање
Завода и спољни
(идентификација),
сарадницианализа и евалуација
Инжењери разних
ризика са картографским
Процена ризика
струка: геологије,
4235 400.000,00
приказом свих ризика,
хидрологије,
организовање пратећих
сеизмологије,
предавања, радионица и
електротехнике,
слично
противпожарне заштите,
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конзерватори архивске
грађе, хемичари и
припадници сектора и
факултета за безбедност
3.

Израда и докумената

4.

Штампање документа

5.

Презентација
резултата

УКУПНО

Синтеза анализираних
података и предлог мера
у складу са
методологијом
Штампање целокупног
текстуалног и графичког
материјала
Упознавање запослених
са дефинисаним
процедурама и указивање
на значај израде оваквих
докумената

Стручни сарадници
Завода и спољни
сарадник

4235

70.000,00

Набавка услуге штампе

4231

10.000,00

/

/

Стручни сарадници
Завода

510.000,00

Време реализације: март - децембар 2019. године;
Динамика реализације: март - април: одређивање контекста, мај - јул: процена
ризика, август - септембар: израда докумената, октобар-новембар: обрада
материјала и штампање документа, презентација резултата: децембар;
Извор финансирања: сопствена средства.
ИСТРАЖИВАЊЕ И ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА
КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

8.

Испитивање компатибилних материјала (анализа малтера)
Испитивање материјала подразумева узимање узорака материјала који се користе
за рестаурацију и конзервацију културних добара и њихову анализу у одговарајућим, за то
оспособљеним лабораторијама.
економска класификација 4249
150.000,00
Извор финансирања: сопствени приходи.
8.1.

9.

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД
ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

9.1. Конзервација металних предмета откривених током археолошких истраживања
простора око Чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
Током археолошких истраживања простора поред Чесме Мехмед паше Соколовића, у
јуну месецу 2017. године, откривена су четири метална предмета које је потребно
конзервирати: 2 металне посуде за воду, 1 послужавник и фрагментовани обаод са
очуваним вратом и дршком ибрика за воду. До предаје надлежном Музеју града Београда
покретни налази ће бити изложени.
Конзервација металних предмета откривених током археолошких истраживања простора око Чесме
Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
активност
објашњење
извршење
екон. бруто износ
Бр.
клас.
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Конзерваторскорестаураторски третман
металних посуда

1.

Поступак обухвата
конзервацију и
рестаурацију предмета и
препоруке за чување и
излагање

Специјализоване
услуге-Конзерватор за
метал

4249

УКУПНО

137.000,00

137.000,00

Време реализације: фебруар - децембар 2019. године;
Динамика реализације: фебруар - децембар 2019. године;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
Обнова бисте краљице Марије
Биста краљице Марије би била израђена од вештачког камена у пропорцијском
складу с постојећим постаментом који се налази у дворишту споменика културе дечијег
Дома краљице Марије, Улица цара Душана бр. 57 у Земуну. Зграда је обновљена и
санирана према условима и надзором ЗЗСКГБ 2016. године. Недостајућа биста би
допринела у ликовном, естетском, културноисторијском смислу сведочењу о значајном
историјском природу развоја Краљевине Југославије и посебној социјалној делатности
владарске породице Карађорђевића.
9.2.

Бр.

активност

Обнова бисте краљице Марије
објашњење
извршење

1.

Анализа рада
Л. Долинара и портрета
краљице Марије и
израда бисте

Веристички портрет због
значаја личности

Специјализоване
услуге - Академски
вајар

2.

Радови на постаменту

Потребна је припрема
постојећег постамента

Спољна сарадња

УКУПНО

екон.
клас.

бруто
износ

4235

295.000,00

/

/
295.000,00

Време реализације: фебруар – новембар 2019. године;
Динамика реализације: фебруар-април: анализа; мај-новембар: израда бисте
краљице Марије;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКE ДЕЛАТНОСТИ
НАЗИВ ПРОГРАМА
РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
И ДОПУНА ДОСИЈЕА
КУЛТУРНИХ ДОБАРА
1.1.1. Ревизија културних добара
2. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ,
УТВРЂИВАЊУ И БРИСАЊУ ИЗ
РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
2.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА
ФОНДОВА
2.1.1. Просторно културно историјска
целина Стара Палилула
2.1.2. Просторно културноисторијска
целина Подручје уз Булевар краља
Александра
2.1.3. Просторно културноисторијска
целина Подручје уз улицу кнеза
Милоша
2.1.4. Стара кућа породице Матић у
Вранићу
2.1.5. Вила Прендић у Београду
2.1.6. Црква рођења Богородице у Звечкој,
Обреновац
2.1.7. Војна гимназија – Гимназија краља
Александра на Топчидерском брду
3. ИСТРАЖИВАЊА
3.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА
ФОНДОВА
3.1.1. Простор Крунске улице – фаза
истраживања
3.1.2. Простор Крунског венца – фаза
истраживања
3.1.3. Простор Клиничког центра Србије /
Комплекс државне болнице - фаза
истраживања
3.1.4. Културни пејзаж Београда – фаза
истраживања
3.1.5. Израда елабората о могућностима
коришћења и намене простора у оквиру
Београдске тврђаве

Средства
Сек. за
културу

Сопствени
приход

40.000,00

540.000,00

40.000,00

540.000,00

705.000,00

66.000,00

705.000,00

66.000,00

235.000,00

/

Средства
Републике

1.

210.000,00

/

/
/
/

/
/

210.000,00

/

/

16.000,00

/

40.000,00

50.000,00

/

/
/
/

10.000,00
723.000,00

65.000,00

723.000,00

65.000,00

221.500,00

/

221.500,00

/

/

40.000,00

/

/

280.000,00

/

/
/

/
/
/
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3.1.6. Просторна анализа порти цркава Св.
Вазнесења у Ропочеву, Св. Илије у Малом
Пожаревцу, Св. Духа са криптом
костурницом у Рогачи, Св. Ђорђа у
Поповићу - Сопот
3.1.7. Стање врата у оквиру улазних
партија
објеката
проглашених
за
споменике културе, који се налазе у оквиру
просторне културно – историјске целине
„Историјско језгро Београда у Београду
4.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ
ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД
ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

4.1. ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И
ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
4.1.1. Прикупљање, систематизовање и
обрада документације за културна добра
и добра која уживају претходну заштиту
4.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
4.2.1. Дигитализација документације
4.2.2. Дигитализација збирке фотографских
снимака Ристе Марјановића и израда
Монографије Риста Марјановића
4.3. БИБЛИОТЕКА
4.3.1. Електронска каталогизација
библиотечког фонда Завода
4.3.2. Набавка нових публикација за
библиотеку Завода
4.3.3. Прикупљање грађе за хемеротеку
5. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО –
РЕСТАУРАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА
5.1. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА
5.1.1. Ревизија Пројекта рестаурације
Леополдове капије
5.2. ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА
5.2.1. Израда пројекта реконструкције,
санације, адаптације и рестаурације Музеја
Томе Росандића
5.2.2. Израда пројекта рестаурације фасада
и ограде куће архитекте Момира
Коруновића – I фаза

/

5.000,00

/

/

20.000,00

/

500.000,00

1.260.000,00

3.500.000,00

550.000,00

/

550.000,00

/

710.000,00

3.500.000,00

/

710.000,00

1.000.000,00

/

/

2.500.000,00

500.000,00
150.000,00

/

50.000,00

/

300.000,00

/

2.855.000,00

1.280.000,00

/
/
/
12.200.000,00

115.000,00
115.000,00

/

/

2.030.000,00
1.176.000,00
174.000,00

/

/

/

/
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5.2.3. Израда пројекта реконструкције,
статичке санације, конзервације и
ревитализације објекта „Докторова кула“
5.2.4. Израда пројекта рестаурације фасада
Спомен куће Ђуре Јакшића
5.3. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН
ОБЕЛЕЖЈА
5.3.1. Хитне интервенције на споменицима
5.3.2. Гробље ослободилаца Београда
5.3.3. Хитне интервенције на Београдској
тврђави
5.3.4. Пројекат за извођење радова на
споменику Вуку Стефановићу Караџићу и
римски саркофаг у Земуну
6.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ
ДОБАРА И ДОБАРА ПОД
ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ
6.1. ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА
ДЕЛАТНОСТ
6.1.1. Обележавање 60 година ЗЗСКГБ

460.000,00

/

220.000,00

/

710.000,00

1.280.000,00

/
/

1.280.000,00
/

560.000,00

/

150.000,00

/

/

5.445.000,00

1.000.000,00

1.973.000,00

4.412.000,00

/
/
12.200.000,00
1.640.000,00
10.560.000,00
/

1.373.000,00

1.055.000,00

/

6.1.2. Часопис „Наслеђе“ XX

800.000,00

/

620.000,00

6.1.3. Каталози за 10 споменика културе
6.1.4. Израда и штампање мапа
београдских општина са унетим
позицијама културних добара, приказом и
фотографијама
6.1.5. Изложба и каталог „Никола
Несторовић“
6.1.6. Изложба „Путевима Милана
Злоковића“
6.1.7. Изложба „Хотели и кафане града
Београда – препознавање споменика
културе“
6.1.8. Изложба и каталог„Реконструкција
Народног музеја у Београду“
6.1.9. Израда приручника за власнике
споменика културе
6.2. ЕДУКАЦИЈА
6.2.1. Стручна конференција

507.500,00

/

/

710.000,00

/

642.000,00

/

126.500,00

/

491.000,00

/

/

/

80.000,00

/

/
/
/
/

753.000,00
/

613.000,00

/

600.000,00
/

6.2.2. БеоКул Градска Тура

/

/

/

6.2.3. „Наслеђе за децу“

/

/

600.000,00

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

6.3.

613.000,00

420.000,00
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6.3.1. WEB презентација
УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ
СКУПОВИМА
6.4.1. Учешће на стручним скуповима у
земљи
6.4.2. Учешће на међународним стручним
скуповима
7. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЗАВОДА
7.1. Е – Завод
7.2. Израда процене ризика и плана
заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама
8. ИСТРАЖИВАЊЕ
И
ИЗРАДА
ПРОЈЕКАТА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И
ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ
ЗАШТИТОМ
8.1. Испитивање компатибилних
материјала
9. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА
КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И
ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ
ЗАШТИТОМ
9.1. Конзервација металних предмета
откривених током археолошких
истраживања простора око чесме
Мехмед паше Соколовића на
Београдској тврђави
9.2. Конзерваторско-рестаураторски
радови – обнова бисте краљице Марије

420.000,00

6.4.

УКУПНО ПРОГРАМСКА
ДЕЛАТНОСТ 1-9:

/

/

1.000.000,00
/

300.000,00

/

700.000,00

/

/
/

510.000.00

3.000.000,00
3.000.000,00

510.000,00

/

150.000,00

150.000,00

/

137.000,00

/

/

295.000,00

/

/

10.700.000,00

4.871.000,00

20.673.000,00

/
432.000,00

Министарство културе и информисања
Министарство за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања
Министарство државне управе и локалне самоуправе

5.473.000,00
12.200.000,00
3.000,000,00
20.673.000,00

У допису Секретаријата за културу од 28.11.2018. године, утврђен је за установу
лимит укупних расхода и издатака из буџета (извор 01) у износу од 84.217.351,00 динара,
са напоменом да је у оквиру лимита потребно планирати средства за програмске
активности у износу од 10.700.000,00 динара.
___________________________________________________________________________
Београд децембар 2018. године
53

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Програм рада за 2019. годину
Завод је за 2019. годину планирао из буџета Града укупна средства у износу од
84.217.351,00 динара, а од тога за материјалне трошкове планира се износ од 73.517.351,00
динара, за редовне програме 10.700.000,00 динара.
Завод је за 2019. годину планирао из сопствених средстава трошкове у износу од
39.941.574,00 динара, а од тога за материјалне трошкове планира се износ од 34.070.574,00
динара, за редовне програме 5.871.000,00 динара (у овој цифри је пренетих 1.000.000,00 из
2018. године за коришћење у 2019. години).
У 2019. години Завод је планирао из средстава Министарства културе и информисања
износ од 5.473.000,00 динара, из средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања 12.200.000,00 динара, што са пренетих 590.000,00 динара из 2018.
године износи укупно 12.790.000,00 динара. Из средстава Министарства државне управе и
локалне самоуправе, планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара.
III
ДЕЛАТНОСТ У СКЛАДУ СА НАДЛЕЖНОСТИМА И ОДГОВОРНОСТИМА
КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ЗАКОНА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА
Поред напред наведених програмских активности, у току 2019. године, сагласно
одредбама Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“ 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11др. закон) и Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72 од 3.
септембра 2009, 81 од 2. октобра 2009 - исправка, 64 од 10. септембра 2010 - УС, 24 од 4.
априла 2011, 121 од 24. децембра 2012, 42 од 14. маја 2013 -УС, 50 од 7. јуна 2013 - УС, 98
од 8. новембра 2013 - УС, 132 од 9. децембра 2014, 145 од 29. децембра 2014, 83 од 29.
октобра 2018.) значајно ангажовање свих служби Завода биће усмерено на извршавање
следећих послова:
1. Израда решења о предузимању мера техничке заштите и решења о давању
сагласности на техничку документацију по захтевима сопственика и корисника
културних добара и добара која уживају претходну заштиту;
2. Израда аката о мерама техничке заштите на културним добрима за издавања
локацијских услова у оквиру обједињене процедуре у складу са Законом о
планирању и изградњи;
3. Израда сагласности на инвестиционо-текуће одржавање објеката по захтевима
сопственика и корисника културних добара и добара која уживају претходну
заштиту;
4. Надзор над спровођењем мера техничке заштите на културним добрима и добрима
која уживају претходну заштиту;
5. Сарадња и учешће у изради урбанистичких и просторних планова;
6. Обезбеђивање увида у Регистар и документацију културних добара и добара која
уживају претходну заштиту за истраживаче и студенте;
7. Праћење стања културних добара и добара под претходном заштитом;
8. Издавање услова и сагласности за постављање: средстава за оглашавање на
објектима, летњих башти, елемената урбаног мобилијара на јавним површинама,
инфраструктурних постројења и др. у зонама града које представљају целине под
заштитом или под претходном заштитом, а на основу одговарајућих правилника и
прописа и др.
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IV
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА БЕОГРАДА
Унапређење структуре запослених и повећање броја извршилаца
На снази је Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за
заштиту споменика културе града Београда који је донео директор Завода 06.06.2014.
године, а на коју је Заменик градоначелника града Београда дао сагласност Решењем број:
110-852/14-Г-01 од 16.06.2014. године. Овим правилником је систематизовано 51 радно
место, од којих Град Београд из буџета финансира зараде 41 извршиоца, док је Завод за
заштиту споменика културе града Београда преузео обавезу да из сопственог прихода
финансира зараде 2 извршиоца.
У складу са наведеним Правилником, унутрашњу организацију Завода чине 3
организационе јединице: Сектор за матичну делатност (у оквиру кога делују: Одељење за
истраживање и валоризацију и документацију које у оквиру одељења има и Одсек за
документацију, Одељење за архитектонско-конзерваторске послове у оквиру кога се
налазе Група за учешће у изради просторних и урбанистичких планова и Група за
Београдску тврђаву), Сектор за опште и правне послове и Одсек за финансијскорачуноводствене послове.
У 2019. години Завод планира да по усвајању новог Правилника о организацији и
систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града Београда има 48
извршилаца (1 запослени на одређено време и 47 запослених на неодређено време) и нову
организациону структуру. Планирано је и ново запошљавање, по добијању сагласности
Града Београда, на местима која су упражњена природним одливом (дипломирани
правник и самостални финансијско-рачуноводствени сарадник) и потребом за новим
запошљавањем на месту конзерватора архитекте.
1.

Материјални трошкови пословања
Од 2012. години дошло је до промене начина финансирања материјалних трошкова
из средстава буџета, а преко Секретаријата за културу. Завод је у обавези да Секретаријату
за културу доставља месечне рачуне за следеће трошкове – обезбеђење, чистоћа, вода,
накнада за превоз, електрична енергија, фиксни телефон, интернет и платни промет, које
Секретаријат подмирује из средстава буџета.
Током 2019. године Завод за заштиту споменика културе града Београда планирао
је да наведене материјалне трошкове измирује у оквиру утврђеног лимита Секретаријата
за културу, а преостале материјалне трошкове у процесу рада, измириваће из сопственог
прихода установе.
Трошкови набавке дизел горива за грејање зграде Завода (економска класификација
4212) обухваћени су утврђеним лимитом укупних расхода и издатака из буџета (извор 01)
и садржини у Плану расхода и издатака за 2019. годину.
2.

Унапређење услова рада
Унапређење услова рада и даље је један од приоритета и огледа се пре свега у
набавци неопходне рачунарске опреме и одговарајућих програмских пакета који се
користе у раду документације, библиотеке и хемеротеке, као и опреме која омогућава
ефикаснији и квалитетнији рад на снимању стања објеката и изради техничке
документације, као и унапређење начина и услова чувања документације.
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Током 2017. године Завод је започео са радовима на текућем одржавању зграде, од
средстава прибављених по основу конкурса Министарства културе и информисања
Републике Србије. Радови су обухватили само документациони центар који се налази у
нивоу подрума. У 2018. години, Завод је наставио са радовима у објекту, који су
подразумевали ињектирање и санацију од влаге, кречење, замену подне облоге у
поткровљу, одржавање подних облога на спрату и приземљу, радове у тоалетима. У циљу
унапређивања услова рада и постизања енергетске ефикасности план Завода је да у 2019.
години изведе радове на рестаурацији фасаде са заменом столарије.
ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА
У 2019. години очекује се наставак сарадње Завода са градским и републичким
органима, организацијама и институцијама, посебно са Секретаријатом за културу,
Секретаријатом за урбанизам, Секретаријатом за саобраћај, Секретаријатом за стамбенокомуналне послове, Секретаријатом за привреду, јавним комуналним предузећима, као и
са Министарством културе и информисања, Министарствoм за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања, Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министарством
државне
управе
и
локалне
самоуправе,
Министарством
трговине, туризма и телекомуникација, Сектором за ванредне ситуације, Архитектонским,
Грађевинским, Филозофским, Факултетом за безбедност Универзитета у Београду,
Факултетом примењених уметности и другим научно-образовним институцијама.
Завод очекује да у наредној години оствари успешну сарадњу са Туристичком
организацијом Београда и свим градским општинама на реализацији програма Мапа
културног наслеђа на простору Београда. Током реализације припрема за Конференцију
2019. Завод је успоставио сарадњу са Институтом за архитектуру и урбанизам у Београду.
V

VI
ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА СПОМЕНИЦИМА
КУЛТУРЕ
У циљу обављања основне делатности завода током 2019. године Завод планира
израду пројеката и извођење радова на споменицима културе града Београда:
- Завод за заштиту споменика културе је у новембру 2018. године са Министарством за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања закључио уговор о извођењу
истраживачких радова и изради пројектне документације за Гробље ослободилаца
Београда. То ће бити наставак успешне вишегодишње сарадње која током 2018. године
крунисана изведеним радовима на реконструкцији и рестаурацији Споменика
захвалности Француској у парку Калемегдан.
- Завод ће у току 2019. године, после завршетка израде техничке документације за
реконструкцију и рестаурацију Уметничког павиљона Цвијета Зузорић, а по добијању
свих потребних сагласности и средстава од Министарства културе и информисања
приступити извођењу радова на Уметничком павиљону Цвијета Зузорић.
- Завод за заштиту споменика културе града Београда је на основу средстава
опредељених од стране Града Београда и спроведеног тендера ангажовао Грађевински
факултет Универзитета у Београду за израду дела техничке документације која се
односи на статичку санацију, технологију скидања бронзане скулптуре на Београдској
тврђави. Стручни сарадници Завода ће израдити пројекат рестаурације Споменика
Победник, и уколико се определе одговарајућа средства која ће бити утврђена по
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-

-

-

-

-

изради комплетне техничке документације, 2019. године требало би да се изведу
радови на санацији и рестаурацији Споменика Победник.
Када је у питању функционисање Завода, за следећу годину предвиђена је израда
пројекта Е - Завода која ће свакако пратећи настојања Министарства државне управе и
локалне самоуправе, бити једини Завод за заштиту споменика у Републици Србији који
ће имати одговарајући електронски систем функционисања.
Током наредне, 2019. године Завод за заштиту споменика културе града Београда
планира да се за прибављање средстава за одређене програме и пројекте пријави на
конкурсе министарстава Републике Србије, као и да одређене програме реализоване у
2018. години презентује ван граница Србије. С тим у вези, изложбу „Модерна Београда
- архитектонска баштина престонице“ организовану у оквиру Дана европске баштине
2018. године, предложиће на конкурсу Министарства културе и информисања за
предлагање програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар
Србије у Паризу у 2019. години.
Мултимедијална презентација остатака капије на Тргу републике (Augmented Reality AR) представља сложени посао и очекујемо да вредност пројекта буде око 3.000.000,00
динара са ПДВ-ом и требало би да буде завршен у исто време када и радови на Тргу
републике.
Израда пројекта за зграду Команде ваздухопловства у Земуну је комплексан посао,
чији обим у великој мери зависи од процене статичке стабилности објекта, као и
начина и могућности њене санације, те је потребно детаљно сагледати све сегменте
рада како би дали тачну процену вредности израде пројектне документације
Завод за заштиту споменика културе града Београда посебну пажњу усмерава ка
презентацији непокретног културног наслеђа, а посебно споменичким целинама ширег
просторног оквира. У циљу да споменик културе „Астрономска опсерваторија“, једну
од најстаријих научних установа у Србији и један од најзначајнијих модерних
архитектонско-урбанистичких комплекса обележи инфо таблама и укључи у
туристичку понуду Београда, учествовао би на конкурсу Министарства трговине,
туризма и телекомуникација.

Предметни Програм рада за 2019. годину усвојио је Управни одбор Завода за заштиту
споменика културе града Београда на седници одржаној 16.01.2019. године.

Директор
Оливера Вучковић
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