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ПРОГРАМ РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
I

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 2018. годину, своје рад ће истовремено усмерити на засебне теме и
области деловања, које у европским оквирима заокупљају пажњу научне, стручне и шире
јавности. У том контексту посебно место заузимају стогодишњица обележавања од
завршетка Првог светског рата и Европска година културног наслеђа.
Београд, као главни град државе, заузима важно место на мапи сећања на
историјске догађаје из Првог светска рата и истовремено значајно место меморијализације
протеклих збивања. У складу са тим, известан број пројеката Завода за заштиту споменика
културе града Београда биће усмерен ка обележавању овог јубилеја. Прва у низу
активности је реализација споразума између Владе Републике Француске и Владе
Републике Србије на обнови Споменика захвалности Француској, у оквиру које ће се
спровести радови на рестаурацији културног добра од великог значаја. Јубилеј ће потом
бити обележен и започињањем радова на изради пројектне документације за санацију
културног добра Споменик „Победник“, откривен на десетогодишњицу пробоја
Солунског фронта. Поводом стогодишњице од потписивања примирја у Великом рату,
Завод за заштиту споменика културе града Београда реализоваће изложбу посвећену
збирци фотографија Ристе Марјановића, првог српског фоторепортерa, чији значајан део
представљају фотографије Првог светског рата.
Европској години културног наслеђа 2018, проглашеној у циљу подизања свести о
европској прошлости и вредностима, јачању осећаја европског идентитета, као и
указивање на широку лепезу могућности наслеђа и изазовима које оно трпи, Завод за
заштиту споменика културе града Београда посветиће низ активности у области
презентације и популаризације културних добара, као и кроз образовне програме. 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 2018. године у
оквиру издавачке делатности објављивањем водећег научног часописа националног
значаја, серије каталога непокретних културних добара, организовањем изложби и
конференције, културно наслеђе Београда позиваће на континуирани дијалог. Ове
активности, као и свих претходних година, биће употпуњене разноврсним програмима у
оквиру манифестација града Београд попут Дана Београда, затим Дана европске баштине,
Ноћи музеја, Београдске интернационалне недеље архитектуре и других. Образовни
програми Завода за заштиту споменика културе града Београда деловаће превасходно у
два правца. Први упознаје најмлађу популацију са основним појмовима и вредностима
споменичке баштине, учи како да се баштина препозна и чува, док ће употребом
информационих технологија говорити језиком данашњице. У другом, средњошколци у
оквиру своје генерације постају преносиоци знања у циљу развијања свести о значају и
вредностима непокретног културног наслеђа.
Истовремено, Завод за заштиту споменика културе града Београда дужи низ година
у свом раду препознаје важност дигитализације, поставља је као један од стратешких
циљева и једну од дугорочних активности у процесу чувања споменичког наслеђа.
Београд, децембар 2017. године
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С тим у вези, применом информационих технологија побољшавају се услови чувања и
заштите изворних докумената, подиже ниво и оперативност радних капацитета, јача
професионализација рада установе, унапређује доступност културних добара јавности и
одрживо коришћење наслеђа. У том контексту, планирани програм истовремено
представља наставак започетих активности и постаје саставни део општег националног
пројекта дигитализације.
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. закон 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 и 75/2014 и
13/2017 – одлука УС);
- 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 и 145/2014);
- Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, 42/91 и 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. 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 и 99/2016);
- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл. гласник РС“ бр. 125/2003, 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, 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн,
108/2016 i 7/2017 - усклађени дин. изн.)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
("Сл. гласник РС", бр. 119/2012 и 68/15);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15);
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/15).
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);
2.
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Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда
("Сл. лист града Београда", бр. 11/2014, 25/2014 - испр., 34/2014, 2/2015, 29/2015 i
63/2016)
- Одлука о оглашавању на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, бр.
86/16, 126/16 и 36/17);
- Одлука о сталним манифестацијама у области културе од значаја за град Београд
(„Службени лист Града Београда” бр. 15/07, 78/14, 86/16 и 96/16 и 4/17)
- Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 3/2000 и 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;
- остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних
добара
- обавља и друге послове утврђене законом.
3.
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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 Градске управе - Секретаријата за комуналне и стамбене
послове, Секретаријата за привреду, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу
Београда, појединих градских општина, 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 2018. години бити усмерен на финансирање програмске
делатности, зарада и других накнада за два (2) стално запослена радника,
систематизованих и распоређених у складу са Правилником о организацији и
систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града Београда коју 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. 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 Инжењерске коморе, трошкови службених
путовања, стручно усавршавање запослених (полагање стручног и конзерваторског
испита, докторске студије, курсеви страних језика и др), трошкови репрезентације,
новогодишњи пакетићи за децу запослених, трошкови одржавања и поправке зграде
Завода и опреме, набавка основних средстава (рачунарска опрема, намештај и др) и др.
4.

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, установе заштите, јавна и јавна
комунална предузећа, пројектна и грађевинска предузећа и сл.), као и 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 414 непокретних културних добара и то: 15 културних добара од
изузетног значаја, 51 културно добро од великог значаја и 348 културних добара.
Статус добара под претходном заштитом ужива 178 добaра и то: 49 објеката градске
архитектуре, 42 oбјекта сакралне архитектуре, 10 јавних споменика и спомен-обележја, 20
просторних целина, 26 археолошких налазишта и 31 објекат народног градитељства.
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
317

УКУПНО
374

3

3

4

10

1
15

2
51

21
6
348

22
8
414

Протоколом о сарадњи потписаним између Републичког завода за заштиту споменика
културе и Завода за заштиту споменика културе града Београда (наш број Р 1843 од
12.05.2010), 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 проглашењу 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.
Услови 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 (наш број Р
5327/17 од 04.12.2017), 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

ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ

1.

РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА

На територији града Београда налази се укупно 414 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 којa 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.
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
прекатегоризацији;
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;
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.
Београд, децембар 2017. године
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Ревизија културних добара
Бр.

активност

објашњење

Анализа и
валоризација

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

Израда техничке
документације и
утврђивање мера
техничке заштите

Прикупљање, обрада и
израда техничке
документације

3.

Израда фотодокументације

Израда фотографија 13х18

4.

Материјални трошкови

Трошкови скенирања
документације у архивима
и музејима и др.

5.

Материјални трошкови

6.

Јавни оглас

1.

2.

екон.
клас.

извршење
Стручни сарадници
Завода

бруто
износ

/

/

4235

280.000,00

4231

90.000,00

Услуга скенирања

4231

60.000,00

Канцеларијски материјал

Набавка добара

4261

70.000,00

Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС

Услуга оглашавања

4234

40.000,00

Специјализоване
услуге
статичар, хидро
инжењер, електро
инжењер
Услуге
израда фотографија

УКУПНО

540.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2018. године
Извор финансирања: сопствена средства
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, начину
вођења регистра и централног регистра непокретних културних добара и о документацији
о овим културним добрима („Сл. гласник РС“ бр. 30/95, 37/95).
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.
Током 2018. године планира се утврђивање следећих непокретности за културна добра:
1. Просторна културно-историјска целина Котеж Неимар (II фаза)
2. Просторна културно-историјска целина Стара Палилула (I фаза)
3. Просторна културно-историјска целина Подручје уз Булевар краља
Александра
4. Централна зона Новог Београда
5. Зграда Хемпро, Теразије 8
6. Кућа Јосифа Шојата
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
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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. Просторна културно-историјска целина Котеж Неимар (II фаза)
Котеж Неимар обухвата простор између улица: Небојшина, Јужни булевар,
Максима Горког, затим обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице
Интернационалних бригада до Браничевске, Браничевска, Скерлићева.
Насеље је формирано између два светска рата као један од најранијих вртних насеља.
Урбанистички концепт Котеж Неимара посебно је значајан за историју развоја Београда,
који је претходно и без значајних измена био унет у генерални план 1924. године. Концепт
је израдило предузеће Д.д. Неимар по коме је простор добио име. Многи значајни
архитекти: Бранислав Којић, Драгутин Тадић, Димитрије Леко, Милан Злоковић населили
су се на Котеж Неимару и били пројектанти кућа у којима су становали. Карактер овог
вртног насеља чини разноврсна форма објеката.
Предметни простор, тренутно ужива статус претходне заштите. Због аутентичног
интегралног урбанистичког концепта и као једна од ретко сачуваних целина – колонија у
Београду, предметни простор поседује архитектонско-урбанистичке и културноисторијске вредности. Сходно наведеним вредностима простора циљ пројекта је
утврђивање просторне културно-историјске целине Котеж Неимар за културно добро.
Просторна културно-историјска целина Котеж Неимар (II фаза)
екон.
Бр.
активност
објашњење
извршење
клас.
увид у стање на терену, рад у
Стручни
1.
Истраживање
архивама, музејима и
сарадници Завода
библиотекама
2.
Обрада података
Израда подлога
Спољна сарадња
4235
Израда фотоУслуга израде
3.
Израда фотографија 13х18
4231
документације
фотографија
Материјални
трошкови скенирања
4.
трошкови
документације у архивима и
Услуга скенирања
4231
истраживања
музејима и др.
Имовинско-правна
5.
документација и
Трошкови такси РГЗ
Услуга такси
4231
геодетске подлоге
Трошкови оглашавања у
Услуга
6.
Јавни оглас
4234
Службеном гласнику РС
оглашавања
Материјални
7.
Канцеларијски материјал
Набавка добара
4261
трошкови
УКУПНО

бруто износ
/
64.000,00
15.000,00
30.000,00

150.000,00
30.000,00
17.807,00
306.807,00

Време реализације: јануар – децембар 2018. 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: средства Секретаријата за културу града Београда
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2.1.2. Просторна културно-историјска целина Стара Палилула (I фаза)
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. Нов 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
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, тренутно ужива статус претходне заштите. Предметни простор
поседује архитектонско-урбанистичке и културно-историјске вредности. Сходно
наведеним вредностима простора, циљ пројекта је утврђивање просторне културноисторијске целине Стара Палилула за културно добро. Прва фаза реализације програма
подразумева теренска истраживања, формирање фотодокументације и истраживања у
архивама, библиотекама и музејима.
Просторна културно-историјска целина Стара Палилула (I фаза)
Бр.

активност

1.

Истраживање

2.

Обрада података
Израда фотодокументације

3.
4.

Материјални трошкови
истраживања

објашњење
Увид у стање на терену, рад
у архивама, музејима и
библиотекама
Израда подлога
Израда фотографија 13х18
Трошкови скенирања
документације у архивима и
музејима и др.

екон.
клас.

извршење
Стручни сарадници
Завода
Спољна сарадња
Услуга израде
фотографија
Набавка услуге
скенирања

УКУПНО

/

бруто износ
/

4235

64.000,00

4231

15.000,00

4231

30.000,00
109.000,00

Време реализације: јануар 2018 – јун 2019. године
Динамика реализације:
јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену, истраживање, израда
техничке документације;
децембар – јун 2019. године: синтеза свих прикупљених података и израда
елабората;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
Београд, децембар 2017. године
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2.1.3. Просторна културно-историјска целина Подручје уз Булевар краља
Александра
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). До краја 2018.
године завршити истраживање, реализовати евиденционе картоне за све објекте који
садрже валоризацију као и наслеђене обавезе; прибавити подлоге и започети израду
одговарајућих карата и дефинисање мера заштите.
Према међународним документима приликом утврђивања вредности места
неопходно је укључити шири урбани контекст који обухвата и природне карактеристике,
топографију, историјскe и савременe објекте, начин коришћења земљишта, просторну
организацију, инфраструктуру и друге елементе урбане структуре, као и све аспекте
нематеријалне вредности наслеђа. (Vienna Memorandum - UNESCO 2005, UNESCO
Recommendation for the Historic Urban Landscape, 2010). Сходно наведеном, циљ овог
пројекта је истраживање, разврставање и мапирање асоцијативних и нематеријалних
аспеката наслеђа на простору предметне целине, што би допринело бољем вредновању
овог простора и дефинисању мера заштите. Пројекат би могао да се настави тако што би
се након израде Елабората за утврђивање целине за културно добро, у другој фази
израдила публикација, намењена широј јавности, са свим идентификованим вредностима
целине.
Овај пројекат представља уједно и „пилот“ пројекат који би послужио за разраду
методологије за слична вредновања других целина.
Бр.
1.

2.
3.

Просторна културно-историјска целина Подручје уз Булевар краља Александра
екон.
активност
објашњење
извршење
бруто износ
клас.
Набавка катастарске
Трошкови набавке
Услуга набавке
документације и
катастарске
катастарске
4231
170.000,00
материјални трошкови
документације,
документације и
програма
скенирања документације услуге скенирања
у архивима и музејима
Истраживање и синтеза
Израда подлога на основу Спољни сарадник
4235
100.000,00
истраживања
Техничка обрада података
Прикупљени подаци
Спољни сарадник
4235
124.000,00
УКУПНО

394.000,00

Време реализације: јануар 2018 – јун 2019. године
Динамика реализације:
јануар – децембар: припрема подлога, рад на терену, истраживање,
техничке документације,
децембар – јун: синтеза свих прикупљених података и израда елабората.
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда

Београд, децембар 2017. године
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2.1.4. Централна зона Новог Београда
Изградња Новог Београда започета је шездесетих година 20. века са идејом и
перспективом савременог града који се временом показао „утопијским“ и често данас по
питању уређења и архитектонске естетике оспораван. Један од разлога јесте доминантна
употреба бетона (брутализам) не само као конструктивног елемента већ и обликовног док
се са друге стране изградња Новог Београда везује за иделогију комунизма и социјализма,
политичког режима који је подржао и иницирао градњу новог административно-управног
центра на левој обали Саве. Ово је заправо било иницирано проблемима у изградњи и
стамбеној политици са којима се суочавала не само Југославија у периоду велике
послератне обнове и Источна Европа већ и Велика Британија, Француска и др. Као
интернационални одговор америчког континента је Уметнички музеј Јејл Универзитета
(Yale) архитекте Луја Кана.
У погледу заштите културног наслеђа овакав градитељски подухват некада највећи
у Југоисточној Европи (у време његовог планирања и изградње) завређује пажњу
стручњака у области заштите. С обзиром да се ради о макроамбијенту који је настајао
деценијама, сложеност процеса утврђивања вредности је већа. Централна зона обухвата
блокове 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. До сада је извршена архитектонскоурбанистичка анализа на основу које се планира израда предлога Одлуке. Елаборат ће
дефинисати границе просторне културно-историјске целине и блокове који ће бити део
културног добра, али ће обухватати и архитектонско-урбанистичку и културно-историјску
анализу и валоризацију простора. Истовремено, неопходно је урадити и упоредну анализу
новобеоградске архитектуре са европским и светским примерима, како би се на најбољи
начин сагледали утицаји и вредности предметног простора.
Централна зона Новог Београда
Бр.

опис активности

објашњење

1.

Израда фотографија

Израда фотографија 13х18

2.

Јавни оглас

Трошкови оглашавања

3.

Обрада података

Израда документације

3.

Материјални трошкови
истраживања

Трошкови скенирања
документације за девет
блокова типичне изгледе
објеката и ситуација
блокова (где постоји)
Упоредна архитектонскоурбанистичка и културноисторијска анализа
Централне зоне у
интернационалним
оквирима

4.

Елаборат упоредне
анализе Централне зоне
Новог Београда и других
престоница Европе

извршење
Услуга израде
фотографија

екон.
клас.
4231

бруто износ
30.000,00

Услуга
оглашавања
Спољна сарадња

4234
4235

64.000,00

Услуга скенирања

4231

94.000,00

Спољни сарадник

4235

70.000,00

УКУПНО

30.000,00

288.000,000

Време реализације: јануар – децембар 2018. године;
Динамика реализације: јануар – децембар: припрема техничке документације, рад
на терену, истраживање;

Београд, децембар 2017. године
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децембар – јун: 2019. Године: синтеза свих прикупљених података и израда
елабората;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда
2.1.5. Зграда Хемпро, Теразије 8
Пословна седмоспратница благо повученог приземља на стубовима, оригинално
конципиране фасаде с асиметрично позиционираним рамом који уоквирују сегмент прве
три етаже, повученог зупчасто изломљеног последњег спрата, представља грађевину
посебног ауторског израза, подигнуту 1956. Функционализам као основни постулат
уступа место ауторском сензибилитету, естетичности и експресији. Трага се за личним
изразом у архитектури. Оригиналним ликовним језиком на овом делу Алексеј Бркић даје
печат Теразијама у архитектонском и ликовном смислу. Квадрат у квадрату на главној
фасади постаје особеност Теразија. Архитектонска композиција је реализована са
изванредним сензибилитетом за уклапање у улични фронт. Зграда представља
споменичку вредност у архитектури града Београда.
Зграда Хемпро, Теразије 8
Бр.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

активност
Анализа и
валоризација
Израда техничке
документације и
утврђивање мера
техничке заштите
Израда фотодокументације
Имовинско-правна
документа
Јавни оглас
Материјални
трошкови
УКУПНО

објашњење

екон.
клас.

извршење

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

Стручни сарадници
Завода

Прикупљање, обрада и
израда техничке
документације и
фотограметријско снимање

Спољна сарадња

бруто
износ

/

/

4235

124.000,00

5.000,00

Израда фотографија 13х18

Услуга израде
фотографија

4231

Трошкови такси РГЗ

Услуга такси

/

Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС

Услуга оглашавања

4234

7.500,00

Канцеларијски материјал

Спољна сарадња

4261

5.000,00

/

141.500,00

Време реализације: јануар – децембар 2018. 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: средства Секретаријата за културу града Београда.
2.1.6. Кућа Јосифа Шојата
Кућа Јосифа Шојата изграђена је 1927. године према пројекту архитекте Милана
Злоковића. Представља реткост у београдској архитектури између два светска рата, по
оригиналности концепта фасаде, посебно као један од најинтересантнијих примера
модерног ар деко стила, у коме су кроз архитектуру укомбиновани фасадна скулптура и
Београд, децембар 2017. године
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сликарство. Издваја се и као значајно дело у опусу овог истакнутог српског архитекте,
међу објектима приватних кућа.
Кућа Јосифа Шојата
Бр.

активност

1.

Набавка катастарске
документације

2.

Прибављање
документације

3.

Израда техничке
документације и
утврђивање мера
техничке заштите

4.

Јавни оглас

објашњење

екон.
клас.
4231

извршење
Услуга такси

Трошкови такси РГЗ
Прибављање
документације из архиве
Прикупљање, обрада и
израда техничке
документације и
фотограметријско
снимање
Трошкови оглашавања у
Службеном гласнику РС

бруто износ
5.000,00

Набавка архивске
документације

4231

5.000,00

архитекта
конзерватор,
архитектонски
техничар

4235

64.000,00

спољна сарадња

4234

7.500,00

УКУПНО

81.500.00

Време реализације: јануар – децембар 2018. 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: средства Секретаријата за културу града Београда.
3.

ИСТРАЖИВАЊА

3.1.

СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА

3.1.1. Допуна документације за целину Старо језгро Земуна
Неопходно је извршити систематско фотографисање просторне културноисторијске целине Старог језгра Земуна. Последње је урађено шездесетих година прошлог
века, тако да данас представља део историјске документације. Недостаје постојеће стање
које је током протеклих пет деценија знатно измењено, сем Главне и Господске улице,
сукцесивних снимака по предметима, снимака из 2002. и 2005. није комплетирано.
Неопходно је урадити дигиталне снимке по блоковима (62+3) према потцелинама у језгру
и фотографије у циљу допуне досијеа Старог језгра Земуна.
Допуна документације - Старо језгро Земуна
Бр.

активност

1.

Истраживање

2.

Валоризација

3.

Израда фотодокументације

објашњење
Терен, анализа стања,
рад у архивима,
библиотекама и
музејима
анализа и
систематизовање грађе
Израда фотографија
13х18

екон.
клас.

извршење
Спољна сарадња
Стручни сарадници
Завода
Услуга израде
фотографија

Београд, децембар 2017. године
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4.

Материјални
трошкови
УКУПНО

Канцеларијски
материјал

Набавка добара

4261

10.000,00
94.000,00

Време реализације: јануар – септембар 2018. године;
Динамика реализације: јануар –мај: рад на терену, анализа стања, рад у архивима,
библиотекама и музејима;
јун-септембар: анализа и систематизовање грађе;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
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
о свим насталим променама у вези са статусима објеката и простора чини једну од важних
тачака доступности информација о културном наслеђу (Републички геодетски завод и сл).
Истовремено, прикупљена, обрађена и ажурирана документација требало би да буде
заштићена и смештена у адекватне услове (физички услови чувања).
Прикупљање, систематизовање и обрада документације за културна добра и добра која уживају
претходну заштиту
1. Сопствена средства
Бр.
екон.
активност
објашњење
извршење
бруто износ
клас.
1.
Материјални трошкови
Фотокопирање и скенирање
Услуга
4231
25.000,00
техничке и друге
фотокопирања и
документације у архивима,
скенирања
музејима, библиотекама,
услуге центра за
фотокопирање
2.
Таксе катастра
Прибављање преписа листова Спољна сарадња 4235
320.000,00
непокретности
непокретности, копија
планова, дигиталних
катастарских планова,
упис/брисање својства
забележбе културног добра у
Београд, децембар 2017. године
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3.

Јавни оглас

складу са чланом 64. Закона о
културним добрима
Трошкови оглашавања у
складу са чланом 29. и 48.
Закона о културним добрима

Услуга
оглашавања

УКУПНО

4234

100.000,00

445.000,00

Прикупљање, систематизовање и обрада документације за културна добра и добра која уживају
претходну заштиту
2. Средства Министарства културе и информисања Републике Србије
Бр.
екон.
активност
објашњење
извршење
бруто износ
клас.
1.
Опремање депоа Одсека Набавка опреме за чување и
Услуга набавке
4242
1.500.000,00
за документацију
архивирање документације
добара
културних добара – полице,
ормари и др.
УКУПНО
1.500.000,00

Време реализације: јануар – септембар2018. 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 – септембар: упис/брисање својства забележбе културног добра у складу са
чланом 64. Закона о културним добрима;
Извор финансирања: сопствена средства и средства Министарства културе и
информисања Републике Србије.
4.2.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4.2.1. Дигитализација документације
Дигитализација и дигитализовање документације непокретног културног наслеђа
на подручју града Београда представља један од стратешких циљева чувања и коришћења
документације и чувања, коришћења и презентације споменичког наслеђа. Ова дугорочна
активност, која у Заводу за заштиту споменика културе града Београда у континуитету
траје од 2007. године, обухвата два процеса. Први, на којем је акценат на дигитализовању
докумената – писана, техничка и фотодокументација културних добара, добара под
претходном заштитом и евидентираних непокретности, што поред побољшаних услова
чувања изворних докумената представља квалитативну основу за наставак активности на
дигитализацији документације. У оквиру овог процеса дигитализовано је око 90% грађе
похрањене у Одсеку за документацију. Други процес обухвата израду електронских база
података. Осим база података за вођење Евиденције непокретности које уживају
претходну
заштиту,
Регистра
непокретних
културних
добара,
дигиталне
фотодокументације и археолошких налазишта, током 2016. и 2017. године је креирана и
развијана једнокорисничка база података „Програмски систем за вођење, управљање и
коришћење документације непокретног културног наслеђа“ и истовремено је започет
поступак уноса дигитализованих и дигиталних докумената. Планиране активности за
2018. годину по својој суштини представљају наставак претходно започетих процеса, а
акценат би био на изради вишекорисничког окружења за „Програмски систем за вођење,
Београд, децембар 2017. године
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управљање и коришћење документације“, наставку уноса докумената, корекцији и
усаглашавању постојећих база података, набавци потребне опреме за наставак процеса
дигитализације.
1.
Бр.

Дигитализација техничке документације
Средства Секретаријата за културу града Београда

активност

објашњење

1.

Набавка хард дискова за
складиштење и чување
дигитализованих
докумената

2.

Израда вишекорисничког
приступа Програмском
систему за вођење,
управљање и коришћење
документације
Набавка документ скенера
за формате А3 и А4 проточни и положени
(флетбед)
УКУПНО

3.

Израда резервних копија
дигитализованих
докумената у периоду
2007-2017. – екстерни
хард диск (4ТB) и интерни
хард дискови за сервер
документације – 2 х (4ТB)
постојећа једно
корисничка база података
постаје доступна свим
стручним сарадницима
Наставак процеса
дигитализовања
докумената

извршење
Набавка добара

спољни сарадник у
координацији са
стручним
сарадницима –
документаристима
Набавка добара

екон.
клас.
5122

бруто износ
170.000,00

4235

450.000,00

5122

220.000,00

840.000,00

Дигитализација техничке документације
2. Сопствена средства
Бр.
1.

2.

3.

активност

објашњење

Набавка Fire maker servera и
клијент апликација (трајне
Fire maker Pro лиценце) –
једно корисничка база
података рађена
као Fire maker Pro advance
платформа
Аccess база података за
вођење Регистра културних
добара - правилником
прописан формулар
Стављање у функцију
дигиталних докумената
УКУПНО

лиценце и програмски
сервер потребни за рад
више администратора
(Одсек за документацију)

Набавка услуге

екон.
клас.
5151

корекције у постојећој
бази података

Набавка услуге

4235

50.000,00

Унос докумената у базу
података

Набавка услуге

4235

600.000,00

извршење

бруто износ
390.000,00

1.040.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2018. године;
Динамика реализације: јануар-децембар: унос докумената у базу података;
март-јули набавка опреме и израда софтверских решења;
Извор финансирања: сопствена средства и средства Секретаријата за културу
града Београда
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4.3.

БИБЛИОТЕКА

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 (Р 4837/08 од 17.12.2008).
активност
Електронска
каталогизација
библиотечког фонда

Електронска каталогизација библиотечког фонда Завода
екон.
објашњење
извршење
клас.
Приступ бази и
Специјализоване
4249
коришћење система
услуге
COBISS преко Народне
библиотеке Србије

бруто износ

УКУПНО

150.000,00

150.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2018. године;
Динамика реализације: квартално плаћање;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
4.3.2. Дигитализација библиотеке Завода - рад у бази библиотечко-информационог
система COBISS
Планом рада за наредну 2018. годину треба урадити додатну обраду библиотечког
фонда. Због испуњености постојећих капацитета простора и намештаја за смештај
библиотечког фонда, неопходна су додатна средства за техничко опремање библиотеке.
Ангажовање спољног сарадника за додатни рад у бази библиотечкоинформационог система COBISS неопходно је ради наставка систематске и аналитичке
обраде стручне и остале литературе из библиотечког фонда Завода, са тежиштем на
електронској каталогизацији и стручној класификацији радова који се односе на матичну
делатност Завода (заштита културно-историјског и споменичког наслеђа на подручју
Београда). Свеобухватна обрада стручне литературе у библиотечко-информационом
систему COBISS има вишеструки значај, не само у националним, већ и у регионалним
оквирима, пошто у заједничкој регионалној бази података у поменутом систему поред
библиотека из Србије учествују и библиотеке из Црне Горе, Босне и Херцеговине,
Македоније, Бугарске, Албаније и Словеније. Додатни рад на употпуњавању заводске базе
података у систему COBISS за област заштите српске споменичке баштине, од великог је
значаја не само за матичну делатност, већ и за рецепцију наше референтне литературе у
међународним библиотечко-информационим мрежама које преузимају податке из
поменутог система.
Спољни сарадник који би у наредној години био ангажован ради наставка
аналитичке обраде и стручне класификације библиотечког фонда мора испуњавати
неопходне предуслове у виду важеће лиценце за рад у систему COBISS, а такође мора
поседовати и радно искуство на поменутим пословима. С обзиром на обим грађе (преко
Београд, децембар 2017. године
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5000 библиотечких јединица, од чега половину чине серијске публикације које до сада
нису биле унете у базу, нити аналитички обрађиване), било би потребно почетно
ангажовање у трајању од шест месеци, са евентуалним продужењем до годину дана, у
зависности од динамике посла. Обрада би се вршила према стандардној динамици која
важи у Народној библиотеци Србије.
Дигитализација библиотеке Завода - рад у бази библиотечко-информационог система COBISS
екон.
бруто
активност
објашњење
извршење
клас.
износ
Набавка опреме
Набавка нових ормара са
полицама које се
Услуга набавке
1.
4242
100.000,00
закључавају, набавка других
добара
добара (мердевине, усисивач)
Набавка штампача
Штампач за налепнице на
књигама са бар кодом и
Услуга набавке
2.
Cobiss ознакама инвентарног
4242
40.000,00
добара
броја и сигнатуре, Zebra
TLP2844
Набавка компјутерске Набавка лап топа за потребе
Услуга набавке
3.
4242
60.000,00
опреме
библиотеке
добара
Набавка опреме
Набавка усисивача
Услуга набавке
4.
4242
20.000,00
добара
Рад у бази
Рад на електронској
библиотечкокаталогизацији и стручној
5. информационог
класификацији радова који се Спољни сарадник
4242
380.000,00
система COBISS
односе на матичну делатност
6 месеци
Завода
УКУПНО
600.000,00

Бр.

Време реализације: април – септембар 2018. године
Динамика реализације: април - набавка опреме за библиотеку:
април – септембар унос података у систем COBISS;
Извор финансирања: средства Министарства културе и информисања Републике
Србије.
4.3.3. 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. Посебно би нам од користи била набавка серије монографских
публикација издавача English heritage - Practical Building Conservation.
Набавка нових публикација за библиотеку
Бр.

1.

активност
Обрада и унапређење
библиотечког фонда

објашњење
Набавка нових
публикација

извршење

екон.
клас.

бруто износ

Услуга
набавке
добара

5151

80.000,00

УКУПНО

80.000,00

Време реализације: октобар – новембар 2018. Године;
Динамика реализације: октобар – новембар 2018. Године;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
Београд, децембар 2017. године
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4.3.4. Прикупљање грађе за хемеротеку
Предвиђено је редовно формирање хемеротечке документације о културним добрима за
текућу годину. Прикупљање се обавља на месечном нивоу у електронском облику.
Прикупљање грађе за хемеротеку
Бр.

1.

опис активности
Прикупљање
документације

објашњење

извршење

екон. клас.

бруто
износ

Хемеротека – исечци
из новина

Услуга прикупљања
података за
хемеротеку

4249

150.000,00

УКУПНО

150.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2018. године;
Динамика реализације: јануар: спровођење поступка набавке услуге;
јануар: децембар 2018. године прикупљање грађе;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.

ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА

5.1.

ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА

5.1.1. Израда пројекта статичке санације и рестаурације ограде Академског парка
Завод је 1987. године урадио пројекат који је подразумевао рестаурацију и санацију
ограде Академског парка. Пројектом није предвиђена озбиљнија статичка санација какву
би данас требало предвидети, имајући у виду њено стање. Најугроженија су подручја
улазних капија са Студентског трга и пројектом би било потребно обухватити статичку
санацију, као и рестаурацију вештачког камена, али и израду новог, на местима где није
могуће рестаурирати постојећи. Такође је потребно предвидети израду свих недостајућих
елемената ограде изведених у вештачком камену и у кованом гвожђу.
Бр.

1.

2.
3.
4.
5.

Израда пројекта статичке санације и рестаурације ограде Академског парка
екон.
активност
објашњење
извршење
клас.
Увид у стање на терену,
Истраживање
рад у архивама, музејима и Спољна сарадња
4235
библиотекама
Елаборат испитивања
геомеханике тла
Пројекат статичке
санације
Израда фотодокументације
Израда техничке
документације
УКУПНО

Израда елабората за
потребе статичког
прорачуна
Израда статичког
прорачуна и конструкције
Израда фотографија 13х18
Израда пројекта

Специјализоване
услуге - геолог
Специјализоване
услуге
Услуга израде
фотографија
Стручни сарадници
Завода

бруто
износ
128.000,00

4249

200.000,00

4249

400.000,00

4231

30.000,00
/
758.000,00

Време реализације: јануар – децембар 2018. године;
Динамика реализације: јануар – март истраживање;
јануар – март: израда елабората испитивања геомеханике тла;
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март – мај израда пројекта статичке санације;
мај – јуни: израда фотодокументације;
јуни – децембар израда техничке документације.
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.1.2. Ревизија пројекта рестаурације уличних фасада и реконструкција куполе и
маркизе, објекта САНУ
Завод за заштиту споменика културе града Београда је 2012. године, на захтев
Градске управе града Београда, Секретаријата за комуналне и стамбене послове у
Београду, израдио Главни пројекат рестаурације уличних фасада и рестаурације и
ревитализације купола објекта САНУ у улици Кнез Михаилова бр. 35 у Београду.
Да би пројекат могао бити реализован, неопходно је након увида у тренутно стање
(оштећености) фасада и куполе зграде САНУ, извршити ревизију постојећег Пројекта,
обухватајући све новонастале промене на згради, у оквиру предметних радова
обухваћених Пројектом. Такође, Пројекат је потребно формирати и ускладити са новим
прописима који дефинишу садржину, начин и поступак израде техничке документације
(локацијски услови).
Палата САНУ је утврђена за културно добро (Одлука, „Сл. лист града Београда“бр. 26/92).
Налази се у оквиру просторне културно-историјске целине „Подручје Кнез Михаилове
улице'“, која је утврђена за културно добро од изузетног значаја за Републику Србију
(„Службени гласник СРС'' број 14/79). Као највиша научна и друштвена институција у
Србији, која је дала допринос унапређењу научне мисли, окупљајући у своје редове многа
истакнута имена српске, југословенске и светске науке и уметничког стваралаштва,
лоцирана је у објекту који својом репрезентативношћу представља монументалну
архитектуру Београда и домет домаћег грађевинарства са почетка 20 века. Сходно томе,
адекватном презентацијом зграде САНУ, сублимира се институционална и архитектонска
форма, која треба да буде репрезент у оквиру просторне културно-историјске целине
„Подручје Кнез Михаилове улице“.

Бр.
1.

2.
3.

Ревизија пројекта рестаурације уличних фасада и реконструкција куполе и маркизе
објекта Српске академије наука и уметности
екон.
активност
објашњење
извршење
бруто износ
клас.
Увид у стање на терену,
Истраживање
Стручни
рад у архивама, музејима и
/
/
сарадници Завода
библиотекама
Израда статичког
Пројекат статичке
Специјализоване
4249
170.000,00
прорачуна и конструкције
санације
услуге
Пројекат архитектуре

Израда дела техничке
документације

4.

3Д скенирање

Геодетско снимање и 3 д
скенирање објекта

5.

Формирање техничке
документације

Копирање и коричење
пројекта

Спољна сарадња
Услуга 3 д
снимања
Услуга коричење
и фотокопирања

УКУПНО

4235

200.000,00

4249

500.000,00

4231

13.693,00
883.693,00

Време реализације: јануар – јун 2018. године;
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Динамика реализације:
јануар – фебруар: 3Д скенирање и обрада података, израда фотографија;
март – мај: израда пројекта статичке санације и пројекта архитектуре;
јун: комплетирање пројеката;
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
5.2.

ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА

У наредној 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, израда и монтажа нових на месту украдених ливених елемената
споменика и спомен-обележја и израда и постављање нових споменика и спомен-обележја.
Реконструкција две недостајуће бронзане бисте – начелника санитета српске
војске др Михаила Марковића и генерала др Симе Карановића које су се налазиле у
оквиру заштићеног подручја културног добра „Војна болница на Врачару” у
Пастеровој бр. 2
Спомен бисте начелника санитета српске војске др Михаила Марковића и генерала
др Симе Карановића, дела нашег знаменитог вајара Симеона Роксандића из 1929. године и
њима припадајуће бронзане ливене плоче, украдене су почетком 2017. године из парка у
оквиру заштићеног подручја културног добра „Војна болница на Врачару” у Пастеровој
улици бр. 2 у Београду, (Одлука о проглашењу, „Сл. лист града Београда“ бр. 16/87). Ова
два јавна споменика такође представљају и војни меморијал балканских и Првог светског
рата посвећен двојици знаменитих лекара, ратних хирурга заслужних за изградњу,
реформисање и припрему војног санитета српске војске за ратове који су вођени почетком
20. века, чије су иновативне идеје кроз реформу војног санитета допринеле и развоју војне
медицине.
Завод за заштиту споменика културе града Београда је у оквиру програмске
активности превентивне заштите споменичког наслеђа под повишеним степеном ризика
током 2013. године израдио 3D скениране моделе ових значајних дела. Додатном мером
заштите у виду дигитализације угрожених споменика у јавном простору града 3D
ласерским скенирањем, израђен је и прикупљен одговарајући материјал за потребе
делимичне или потпуне реконструкције оштећеног, уништеног или украденог дела, што
представља примарни циљ пројекта. Спровођење ове мере осигурава квалитет
конзерваторско-рестаураторских радова и будућу реконструкцију недостајућих делова
или целине у случају девастације овако обрађеног дела, уз технолошку помоћ и даљу
материјализацију 3D ласерски снимљених модела који у погледу скулптуре имају
функцију њихових прецизних калупа у дигиталној форми.
Мерама је потребно предвидети потпуну реконструкцију недостајућих биста и
спомен плоча на основу претходно израђених 3D модела и њихову адекватну монтажу
чиме ће се онемогућити њихово будуће насилно уклањање.
5.2.1.

Реконструкција две недостајуће бронзане бисте – начелника санитета српске војске др Михаила
Марковића и генерала др Симе Карановића
екон. бруто износ
Бр. активност
објашњење
извршење
клас.
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1.

2.

3.

Реконструкција две 3D
скениране бисте
и две плоче са постамента израда физичког модела на
основу скенираног 3D
модела и завршна обрада
површине
Финална обрада
реконструисаног модела,
ливење две бронзане бисте и
две плоче са постамента на
основу израђеног модела,
монтажа

Материјализација употребом
CNC
машине поступком редукције
форме до формирања
физичког модела
Контрола добијеног модела и
финална корекција форме,
продубљивање детаља,
ливење две бисте висине 1м,
ливење две плоче, монтажа уз
употребу прохромских анкера

Набавка
услуге /
стручњак за
CNC и 3D

4251

475.000,00

Набавка
услуге/
ливац /
вајарконзерватор

4251

1.121.000,0
0

Услуга
радова

Санација постамента

УКУПНО

4251

50.000,00
1.646.000,0
0

Време реализације: март – јун 2018. године
Динамика реализације: март – април спровођење поступака набавке услуга;
мај - јун реконструкција бисти.
Извор финансирања: средства Министарства рада, запошљавања, борачка и
социјална путања Републике Србије.
Трешчикова капела на католичком гробљу у оквиру Земунског гробља
Надгробна капела апотекарске породице Трешчик, подигнута је 1906. године према
плановима земунског грађевинског предузетника Фрање Ф. Јенча. Основе слободног крста
у неовизантијском стилу, са елементима боген фриза рашке школе, са шестостраним
тамбуром с бифорама, које се завршава кубетом, представља посебно обежје на главној
стази католичког гробља.
Породица Трешчик је имала стилску једноспратницу на Магистратском тргу, с високим
кровом. У поткровљу је сушила биље за лекове. Капела је у изузетно девастираном стању.
Дерутни малтер опада, кров прокишњава и оштећује ентеријер.
Више од три године је под сигурносном оградом маркирана као упозорење за пролазнике.
Снимање постојећег стања са израдом документације постојећег стања и пројектом
рестаурације фасада.
5.2.2.

Трешчикова капела на католичком гробљу у оквиру Земунског гробља
екон.
активност
објашњење
извршење
бруто износ
клас.
Обрада постојеће
Теренско истраживање,
Спољна сарадња
техничке документације анализа;
4235
64.000,00
Пројекат рестаурације

Израда дела техничке
документације

Спољни
сарадник

УКУПНО

4235

150.000,00
214.000,00

Време реализације: јануар – октобар2018. године;
Припрема програма: јануар – април израда документације постојећег стања;
мај-октобар израда пројекта рестаурације;
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.
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Хитне интервенције на споменицима
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, Савски венац, Звездара и Палилула и установила да је потребно
извести обимне рестаураторско-конзерваторске радове на јавним споменицима у оквиру
хитних интервенција.
На територији ГО Стари град:
Палмотићева 37, скулптура Талас (чишћење графита, санација постамента,
хидрофобна и антиграфитна заштита);
Палмотићева 37, скулптура Буковичанка (чишћење графита, хидрофобна и
антиграфитна заштита);
Академски парк, споменик Јовану Цвијићу (чишћење и патинирање бронзане
фигуре и чишћење, санација оштећења камене облоге, обнова спојница и хидрофобна и
антиграфитна заштита постамента);
Добрачина улица, Чукур чесма (чишћење и патинирање бронзане фигуре и
чишћење и санација оштећења каменог постамента са наношењем хидрофобне и
антиграфитне заштите);
Савско пристаниште, скулптура Обалски радник (чишћење каменог постамента са
наношењем хидрофобне и антиграфитне заштите);
Споменик Иви Андрићу (степенишни прилаз), Андрићев венац код зграде
Новог двора. Споменик се налази у оквиру целине под претходном заштитом „Теразије“
(потребно је демонтирати постојећа месингана ливена слова која су превелика, санирати
одвојена гранитна чела степеника са обновом фуга, санирати рупице од клинова
постојећих слова која су монтирана на чеоним површинама масивних, дебљине око 8цм
газишта степеника, израдити нова слова од мат инокса мањих димензија него што су
постојећа и причврстити их клиновима за саниране чеоне површине масивних газишта
степеника..).
На територији ГО Палилула:
- парк Ташмајдан, Надгробник са старог гробља (чишћење, састављање одломака
каменог споменика, санација оштећења са наношењем хидрофобне и антиграфитне
заштите)
На територији ГО Врачар:
- сквер на Црвеном крсту, Возарев крст (чишћење графита, санација облоге од вештачког
камена);
На територији ГО Звездара:
парк Ћирила и Методија, споменик Ћирилу и Методију (санација облоге
постамента са апликацијама и наношењем хидрофобне и антиграфитне заштите);
Живка Давидовића 79, Пашина чесма (чишћење, исправљање и патинирање
бронзане плоче, обнова словног исписа у терацу, хидрофобна и антиграфитна заштита
камене чесме, обнова оштећеног застора поплочаних приступних површина);
На територији ГО Савски венац:
парк Мањеж, скулптура Жена која клечи (чишћење и патинирање бронзане фигуре
и санација облоге постамента са наношењем хидрофобне и антиграфитне заштите);
испред Музеја 4. јули, скулптура Позив на устанак (чишћење и патинирање
бронзане фигуре и санација облоге постамента са наношењем хидрофобне и антиграфитне
заштите).
5.2.3.
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Бр.
1.

Хитне интервенције на споменицима
објашњење
извршење

активност
Хитне интервенције на
споменицима на пет
градских општина

Чишћење и патинирање
бронзаних фигура, санација
облоге постамента са
наношењем хидрофобне и
антиграфитне заштите

Услуга јавне
набавке
радова

екон.
клас.
4251

бруто износ
2.200.000,00

УКУПНО

2.200.000,00

Време реализације: април – септембар 2018. године;
Динамика реализације: мај – јун: спровођење поступка јавне набавке радова;
јул – август: извођење радова.
Извор финансирања: сопствени приходи.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ
ЗАШТИТОМ
6.

6.1.

ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА ДЕЛАТНОСТ

6.1.1. Часопис „Наслеђе“ бр. XIX
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
осамнаест бројева, 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, унеће се извесне
промене у свим сегментима, које ће ближе уредити Правилник о издавању часописа.

Бр.

Часопис „Наслеђе“ бр. XIX
1. Средства буџета града Београда
објашњење
извршење

активност

1.

Штампа часописа

2.

Ауторски уговори

3.

Канцеларијски
материјал
УКУПНО 1

500 примерака
Хонороари за чланове
редакцији
Хонорари за ауторе

Услуга штампе

екон.
клас.
4234

бруто износ

Спољна сарадња

4235

480.000,00

Набавка добара

4261

20.000,00

400.000,00

900.000,00
2.

Часопис „Наслеђе“ бр. XIX
Средства Министарства културе и информисања Републике Србије
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Бр.

активност

објашњење

извршење

1.

Ауторски хонорари

Хонорари за рецензенте

спољна сарадња

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

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

Набавка ISBN и CIP броја

екон.
клас.

бруто износ
100.000,00

4242
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
1.520.000,00

Време реализације: фебруар – октобар 2018. 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 из буџета Секретаријата за културу града Београда
и средства Министарства културе и информисања Републике Србије.
6.1.2. Каталози за десет споменика културе
Завод је 2008. публиковао прву серију каталога за десет појединачних културних
добара на подручју Београда и до сада је реализовано десет 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.
Бр.

активност

1.

Припрема текстова

2.

Лектура и коректура

3.

Превод

4.

Дизајн

5.

Каталогизација

6.

Штампа

Каталози за десет споменика културе
објашњење
извршење
Избор и припрема
текстова и графичких
прилога
Лектура и коректура
текстова до 50 страна
Превод текстова до 50
страна
Дизајн каталога
Набавка ISBN и CIP
броја
Штампа 10 каталога по

Стручни сарадници
Завода
Услуга обраде
текста
Услуге превода
текстова
Стручни сарадници
Завода
Услуга
каталогизације
Набавка услуге
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екон.
клас.

бруто износ

/

/

4235

20.000,00

4235

85.000,00

/

/

4249

25.500,00

4234

420.000,00
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1000 примерака

штампе

УКУПНО

550.500,00

Време реализације: јануар – октобар 2018. године
Динамика реализације: јануар-март: израда текстова за каталоге;
март-април: лектура; мај-јул: превод; јул – септембар: графички дизајн; септембароктобар: штампа.
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.
6.1.3. Израда и штампање мапа београдских општина са унетим позицијама
културних добара, приказом и скицама
Како културно наслеђе представља богату културну и туристичку понуду, у циљу
презентовања богатства споменичког фонда, Завод за заштиту споменика културе града
Београда покреће пројекат мапирања културних добара, којим ће јавност упознати са
богатством споменичке баштине на простору Београда. На географско-топографским
мапама биће презентована културна добра са својим локацијама, визуелним приказом и
сажетим описом. Планирано је да се сукцесивно обраде свих 17 општина града Београда.
У 2018. години планирано је да се ураде 6 градских општина (Стари град, Савски венац,
Врачар, Земун, Палилула, Лазаревац).
Израда и штампање мапа београдских општина са унетим позицијама културних добара,
приказом и фотографијама
Бр.
активност
објашњење
извршење
екон. бруто износ
клас.
Избор и припрема
Стручни сарадници
1.
Писање текстова
текстова, графичких
/
/
Завода
прилога и фотографија
Лектура и коректура
Лектура и коректура
Услуга обраде
2.
4235
10.000,00
текстова до 30 страна
текста
Израда картографске
подлоге одређене
Услуге израде
Израда картографске
општине, распоред
3.
картографске
4235
450.000,00
подлоге
заштићених добара,
подлоге
припрема за штампу за
6 градских општина
Све мапе потребно
Имплементација мапа на прилагодити
4.
Спољна сарадња
4235
64.000,00
сајт Завода
електронском делу
сајта
УКУПНО
524.000,00

Време реализације: април – август 2018. године
Динамика реализације: април – мај: прикупљање документације, писање текстова
јун – август: израда картогарфске подлоге;
септембар: имплементација на сајту Завода.
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда.
6.1.4. Изложба „Црквена порта у Вранићу“
Комплекс у црквеној порти у Вранићу чине црква брвнара са почетка 19. века, кућа
породице Матић из прве половине 19. века, привредни објекти, црква посвећена Св. Илији
из 1888. године са звоником, надгробници, парохијски дом са збирком свештеника
Београд, децембар 2017. године
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Радивоја Митровића, као и свештеничка кућа. У парохијском дому се налази и вредна
збирка црквених, етно и других предмета. Хронолошки, обликовно и примарно
функционално разнородан ансамбл објеката, смештених на платоу који је благо природно
каскадиран, данас твори хомогену целину чије укупне вредности надилазе појединачна
значења објеката.
Изложба „Црквена порта у Вранићу“ је начин да се стручна и шира јавност боље
упозна са немерљивим вредностима концентрисаним на овом малом простору. Циљ је да
се афирмацијом и већом посетом створе предуслови за унапређење и одрживост овог
комплекса.
У складу са циљем пројекта на плакатима ће бити доминантан приказ најбољег
стања споменика али ће, такође, спорадично бити заступљени и не увек репрезентативни
детаљи. Такође, приказ спроведених конзерваторских поступака ће дати могућност да се
читају методолошки концепти заступљени у различитим временским раздобљима службе
заштите, праве анализе и компарације. Поред фотографија сви плакати ће имати
архитектонске цртеже и двојезичне, српско-енглеске легенде. Изложба је замишљена тако
да може бити презентирана и у затвореном и на отвореном простору. Као и плакати и
каталог ће бити штампан у двојезичној, српско-енглеској форми.
Предвиђени простор је Дунавски кеј у Земуну. Предложени простор је интересантан из
разлога што није до сада коришћен за ову врсту изложби и даје могућност да се у
модернијем урбаном простору пласирају вредности из другог временског и просторног
оквира, као и добар начин за едукацију популације која није интересно везана за стари
Београд.
Бр.
1.

активност

Изложба „Црквена порта у Вранићу“
објашњење
извршење

Обрада постојеће техничке
документације

Теренско истраживање,
анализа и вредновање
комплекса; рад у
архивима,музејима израда
текста фотографија за
Израда
потребе изложбе

2.

Фотографисање

3.

Дизајн и припрема за
штампу

Дизајн изложбе и каталога

Лектура и коректура

Лектура и коректура
текстова до 30 страна
Превод текстова до 30
страна
Штампа 30 форекса 0,5 мм
димензије 186 x126 цм
Штампа каталога димензија

4.
5.

Превод

6.

Штампање изложбе

7.

Штампа каталога, 300
примерака

8.

Каталогизација НБС

Набавка ISBN и CIP броја

9.

Изнајмљивање паноа и
расвете за период од 20 дана

Изнајмљивање једног
постамента је 500, 00 дин
по дану по постаменту
7 постамента x 500,00 дин x
Београд, децембар 2017. године

Спољна
сарадња

Стручни
сарадници
Завода
Стручни
сарадници
Завода
Услуга обраде
текста
Услуге превода
текстова
Услуга штампе

екон.
клас.
4235

бруто
износ
128.000,00

/

/

4235
4235

10.000,00

4234

41.000,00
200.000,00

Услуга штампе

4234

110.000,00

Услуга
каталогизације
Услуга
изнајмљивање
постамената и
транспорт

4249

2.500,00

4249

84.000,00
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20 дана
10.

Монтажа и демонтажа
постамента
УКУПНО

Монтажа и демонтажа
постамента и превоз

Услуга монтаже
и демонтаже

4249

70.000,00
645.500,00

Време реализације: јануар-јун 2018. године
Динамика реализације: јануар- мај: теренско истраживање, анализа и вредновање
комплекса; рад у архивима, музејима, израда текста; друга половина маја: обрада
постојеће техничке документације, фотографисање; прва половина јуна: штампање
плаката и каталога, изнајмљивање паноа и расвете;
Место реализације: Дунавски кеј – Земун, Нови Београд или неки други јавни
просотро града Београда;
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.
6.1.5. Изложба „Модерна Београда“
У периоду између два светска рата, српска архитектура се развијала кроз више
паралелних стилова: закаснеле сецесије, српсковизантијског стила, фолклоризма, ардекоа, академизма и модернизма. И поред богатства стилских праваца, током треће
деценије двадесетог века, владао је академизам као званичан државни стил. Међутим,
појавом модернизма крајем деценије долази до коренитих промена на градитељској сцени.
Модернистички покрет се убрзано ширио и по броју учесника и по броју и квалитету
остварених радова. Донео је новине у облицима, формама, просторном концепту,
материјалима, декоративности, конструкцији. У стамбеној и јавној архитектури преузео је
примат, а до изражаја су дошле архитектонске концепције и идеје њених водећих
протагониста Милана Злоковића, Бранислава Којића, Душана Бабића, Јана Дубовог,
Николе Добровића, Драгише Брашована и других. Након нешто више од осам деценија од
настајања његових репрезентативних примера, носилаца структуралних и стилских
промена, они су препознати као неизоставни део националне градитељске баштине попут
Универзитетске дечије клинике, Зграде Државне штампарије, Астрономске опсерваторије
на Звездари, Виле Стевке Милићевић, Виле Душана Бабића, Виле Рајх, Виле Лазића и
Митровића, Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“, Зграде пензионог фонда Беочинске
фабрике цемента и бројних других. Велики број подигнутих здања потврђује да је
београдска Модерна с једне стране пратила главне уметничке токове највећих европских
центара, а с друге донела јединствене и аутентичне примере.
Циљ изложбе је да се кроз избор најважнијих примера широј јавности презентује
модерни покрет у Београду препознат као трајна вредност културне баштине, укаже на
богатство његових варијетета, контекстуализује његов значај, покажу примери добре
праксе и изазови са којима се заштита непокретног културног наслеђа суочава у данашње
време. 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.
Бр.
1.

активност
Избор и припрема текстова

Изложба „Модерна Београда“
објашњење
извршење
Писање текстова

Стручни
сарадници Завода
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клас.

бруто
износ

/
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2.
3.

Дизајн и техничко уређење
Лектура и коректура

4.

Превод текстова

5.

Штампа изложбе

6.
7.

Штампа каталога, 300
примерака
Каталогизација каталога НБС

Припрема и дизајн
изложбе и каталога
Лектура и
коректура текстова
до 30 страна
Превод текстова до
30 страна
Штампа 30 паноа на
форексу 0,5 мм
димензије 100 x70
цм
Штампа каталога
димензија
Набавка ISBN и CIP
броја

Стручни
сарадници Завода

/

Услуга обраде
текста

4235

10.000,00

Услуге превода
текстова

4235

55.000,00

Услуга штампе

4234

100.000,00

Услуга штампе

4234

110.000,00

Услуга
каталогизације

4249

2.500,00

УКУПНО

/

277.500,00

Време реализације: јануар –септембар 2018. године у оквиру манифестације Дани
европске баштине;
Динамика реализације: март: текстови о објектима, избор илустрација,
мај-јун: преводи текстова; септембар - припрема за штампу и штампање;
Место реализације: Галерија Народне банке Србије
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.
6.1.6. Изложба „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“
Збирка фотонегатива Ристе Марјановића је још 1958. године препозната као
изузетна вредност за наш народ и стављена под заштиту државе. Рад на Збирци
фотографских снимака Ристе Марјановића, настављен је 70-тих година прошлог века, када
су стручњаци Завода за заштиту споменика културе града Београда заједно са Ристом
Марјановићем, пред његову смрт, каталошки обрадили, тематски разврстани и
хронолошки распоредили снимке. Том приликом је издат и каталог под називом Збирка
Фото-негатива Ристе Марјановића, Гордић М. (1973), Завод за заштиту споменика
културе града Београда.
Активирање рада на Збирци поново је отпочело 2010. године. Обновљена је и сарадња са
породицом Марјановић као правним носиоцем ауторских права на фотографске снимке,
јер су од почетка па до дана данашњег оригинални фотонегативи у поседу најпре Ристе
Марјановића, а затим и наследника.
Изузетно важан сегмент стваралаштва фотографа Ристе Марјановића, првог српског фоторепортера, сведока времена од 1910. до 1960. године, представљају фотографије Првог
светског рата, за које је носилац највиших државних признања, а наша установа која
баштини и даље најближу сарадњу са породицом Марјановић би се изложбом и
пропратним каталогом придружила општем обележавању стогодишњице краја Првог
светског рата - 2018. године.
У документацији Завода за заштиту споменика културе града Београда налази се око 8500
репродукованих снимака који чине Збирку Ристе Марјановића. За саме догађаје Првог
светског рата везано је око 1000 снимака. Фотографске снимке је неопходно припремити
као материјал за израду изложбе и каталога. Пропратни текст и тумачење. Изложба и
каталог биће реализовани за 11. новембар – дан Примирја у Првом светском рату.
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Изложба „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“
објашњење
извршење

Бр.

активност

1.

Припрема фотографског
материјала

Одабир и обрада
одабраног дела Збирке

2.

Истраживање и припрема
текстуалног историјског
материјала

Писање текстова за
каталог и за изложбу

Ауторски уговор

Лектура и коректура
текстова до 30 страна
Превод текстова до 30
страна
Дизајни и припрема
каталога и паноа
изложбе

Услуга обраде
текста
Услуге превода
текстова
Стручни
сарадници
Завода

Набавка ISBN и CIP
броја
Штампа каталога
димензија
Посебна врста штампе

Услуга
каталогизације

4249

Услуга штампе

4234

110.000,00

Услуга израде
ЦД-а
Услуга штампе

4249

50.000,00

4234

250.000,00

Услуга
изнајмљивања
постамента

4249

150.000,00

3.

Лектура и коректура текстова

4.

Превод текстова

5.

Дизајн каталога и паноа
изложбе

6.
7.

Каталогизација каталога и ЦДа
Штампа каталога, 300
примерака

8.

Штампање ЦД, 200 примерака

9.

Штампање изложбе

10.

Изнајмљивање постамента 15

11.

Ауторска права

Штампа на форексу 0,5
мм димензије 186 x126
цм
15 постамента - 15
дана
Надокнада за ауторска
права породици Ристе
Марјановића

Спољна сарадња

Ауторски уговор

УКУПНО

екон.
клас.

бруто износ

4235

64.000,00

4235

40.000,00

4235

10.000,00

4235

55.000,00

/

/

4235

5.000,00

80.000,00
814.000,00

Време реализације: јануар – новембар 2018. године
Динамика реализације: март – јун: припрема фотографског материјала, писање
текстова, јул - лектура и коректура текстова и превод резимеа; август – септембар
дизајн каталога и паноа изложбе, техничко уређење и припрема за штампу; октобар
– новембар штампа каталога и паноа изложбе;
Место реализације: Савско шеталиште Београдске тврђаве;
Извор финансирања: Средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.
6.2.

ЕДУКАЦИЈА

6.2.1. Стручна конференција и Зборник радова
Завод за заштиту споменика културе oд 2010. организује сваке године научностручну конференцију посвећену културном наслеђу и укупно до сада одржано је осам.
Од 2018. године Конференција ће се одржавати 27. маја на дан оснивања Завода када ће се
извршити припрема и одржавање девете по реду конференције. Као и сваке године
конференцију прати и Зборник радова.
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У оквиру досадашњих манифестација, пред великим пленумом слушалаца, узели су
учешће еминентни научни радници, признати стручњаци у области заштите културног
наслеђа, професори, представници републичке и градске управе и цивилног сектора.
Радови и саопштења са ове конференције биће објављени у одговарајућем Зборнику.
Бр.

активност

1.

Припрема материјал
конференције и зборника

Стручна конференција и Зборник радова
објашњење
извршење

екон.
клас.

бруто износ

Динамика рада: пријем и
обрада радова

Стручни сарадници
Завода

Ауторски хонорари

Хонорари за рецензенте

Спољна сарадња

3.

Лектура и коректура

Лектура и коректура
текстова

Услуге обраде
текста

4235

4.

Техничко уређење и
припрема за штампу

Техничко уређење и
припрема за штампу

Услуга припреме за
штампу

4235

Штампа Зборника
димензије
Куповина техничке
опреме за реализацију
конференције
Кетеринг за конференцију

Услуга штампе

4234

150.000,00

Услуга набавке
добара

5122

196.500,00

Услуга кетеринга

4236

50.000,00

Услуга
каталогизације

4249

2.500,00

2.

5.
6.

7.

Штампа Зборника, 300
примерака
Организација
конференције
Материјални трошкови кетеринг

Каталогизација каталога
НБС
УКУПНО

8.

Набавка ISBN и CIP броја

4235

4235

64.000,00

80.000,00
25.000,00
100.000,00

668.000,00

Време реализације: јануар-мај 2018. године
Динамика реализације: први позив: 8.12.2017; пријава апстракта: 10.01.2018;
обавештење о прихватању апстраката: 20.1.2018; достављање радова: 1.3.2018;
обавештење о прихватању радова и начину презентације: 15.3.2018; лектура, коректура и
припрема за штампу: март-април, штампа: мај.
Одржавање конференције: 25. мај 2018. године;
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда.
6.2.2. БеоКул ГрадскаТура
Завод за заштиту споменика културе града Београда од фебруара 2014. године
спроводи програм сарадње са средњим школама Београда под називом „БеоГрадска
КулТура – Бео Кул Градска Тура“. За школску годину 2017-2018. предвиђен је наставак
проучавања и представљања споменичког наслеђа Дунавске падине започет у школској
2016-2017. години. Програм је замишљен тако да стручне сараднице Завода на почетку
часа представе делатност службе заштите, упознају ученике са врстама културних добара
и укључе у разговор, а потом гостујући ученици из једне школе држе предавања са
презентацијом у power point програму, својим вршњацима у другој београдској школи. На
крају часа или двочаса је предвиђено време за питања, коментаре и дискусију, као и
договор са новом групом ученика око гостовања у наредној школи.
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Бр.
1.

2.

активности
Материјални
трошкови
материјални
трошкови
УКУПНО

објашњење

БеоКул ГрадскаТура
извршење

трошкови
канцеларијског
материјала
штампање флајера

Услуга набавке
добара
Услуга штампе

екон.
клас.

бруто износ

4261

25.000.00

4234

25.000,00
50.000,00

Време реализације: септембар 2018 - јун 2019. године;
Динамика реализације: посета школама на месечном нивоу у току трајања
школске године; јун - штампање флајера;
Извор финансирања: сопствени приходи.
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 искуства у обиласку београдских основних школа у
коме се ученицима кроз инетерактиван рад приближава културна баштина града Београда,
јавила се потреба за покретањем квиза знања о познавању културних добара наше
престонице. 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. У својеврсном судару здања и знаменитости из
прошлости и нових технологија на којима је планирано да се презентује квиз под радним
називом „Београд – знам да чувам“ подстиче се размишљање о сутрашњици и
одговорности коју би 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 недовољно
заступљено. Планирано је да квиз буде доступан путем интернета на сајту Завода за
заштиту споменика културе града Београда и путем апликације на мобилним уређајима.
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.
Такође потреба је да се деци предшколског узраста која припадају првом циклусу
основног образовања прикаже споменичко наслеђе Београда кроз интерактивну анимацију
под радним називом „Чувар баштине“ коју би креирали и приказивали приликом посета
предшколским установама. Анимација би била доступна путем интернета на сајту Завода
за заштиту споменика културе града Београда.
У плану је да се као едукативне смернице за ученике о јавним споменицима у граду
Београду презентује пет јавних споменика наших знаменитих личности из области науке,
културе и историје путем виртуелне презентације, споменика: Вука Караџића, Доситеја
Обрадовића, Јована Цвијића, Николе Тесле и Карађорђа. Поменута виртуелна
презентација са наративним делом била би доступна путем мобилних уређаја.
Концепт би функционисао тако што бисмо за сваки од споменика који обрађујемо у
оквиру овогодишњег пројекта креирали по једну страницу у бојанци. Свака страница била
би сачињена од неколико графичких елемената који би симболички представљали
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одређени споменик. Израду бојанке пратила би израда дигиталног канала у оквиру
Augmented Reality платформе уз помоћ кога би се покретао додатни садржај у вези са
сваким спомеником.
Када се празнине у оквиру графичких елемената попуне бојом, ове ликовне представе
постају маркери које сваки мобилни уређај са инсталираном апликацијом препознаје и
реагује активирањем дигиталног садржаја који тако представља дигиталну надградњу
бојанке у Проширеној стварности. Дигитални садржај би био образовно-забавног
карактера и садржао би наратив о одабраним споменицима.

Бр.
1.

опис активности
Израда web
апликације:
Формирање MySQL
базе са Beckend
апликацијом под
PHP7

2.
www.nasledjezadecu.rs

„Наслеђе за децу“
1. Средства секретаријата за културу
објашњење
извршење
Креирање и покретање
квиза знања „Београд –
знам да чувам“

Отварање-закуп новог
домена и одржавање
домена на годишњем
нивоу

Аутори пројекта
„Наслеђе за децу“
Спољни сарадници
програмер,
информатичко
техничка подршка
Спољни сарадник
информатичко
техничка подршка

УКУПНО

Бр.
1.

2.

3.

екон.
клас.

бруто износ

4249

500 000,00

4249

64.000.00

564.000,00

„Наслеђе за децу“
Средства Министарства културе и информисања Републике Србије
објашњење
извршење
екон. бруто износ
клас.
Израда интерактивне
Креирање анимације
Аутори пројекта
мапе у HTML5
„Чувар баштине“
„Наслеђе за децу“
формату
пријемчиве деци
Спољни сарадници
4242
405.300,00
предшколског узраста
аниматор, информатичко
техничка подршка
Израда андроид
Креирање и покретање
Аутори пројекта
апликације:
квиза знања „Београд –
„Наслеђе за децу“
Коришћење Phonegap знам да чувам“
Спољни сарадници
4242
500 000,00
библиотеке уз
програмер,
додатне модуле
информатичко техничка
подршка
Израда виртуелне
Креирање интерактивне
Аутори пројекта
презентације за пет
презентације – виртуелна „Наслеђе за децу“
јавних споменика
презентација са
Спољни сарадници
4242
500.000,00
Augmented Reality
наративним делом
редитељ, информатичко
платформа
техничка подршка
УКУПНО 2
1.405.300,00
УКУПНО 1 + 2
1.969.300,00
2.
опис активности

Време реализације: јануар – мај 2018. године;
Динамика реализације: јануар-мај: израда web апликације; јануар-фебруар:
отварање-закуп новог домена; фебруар-март: израда интерактивне мапе у HTML5
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формату; април; израда андроид апликације: април, мај; израда виртуелне презентације за
пет јавних споменика Augmented Reality платформа: јануар-мај
Извор финансирања: средства Секретаријата за културу града Београда и средства
Министарства културе и информисања Републике Србије.
6.3.

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

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
представљају нови стандард презентације и деловања институција.
Бр.

опис активности

1.

Уређивање сајта

2.

Преводи текстова

објашњење

WEB презентација
извршење

креирање и ажурирање
садржаја и начина
презентације,
координација
Превод садржаја на
енглески језик

екон.
клас.

бруто износ

Спољна сарадња

4235

256.000,00

Услуга превода

4235

60.000,00

УКУПНО

316.000,00

Време реализације: јануар - децембар 2018. године
Динамика реализације: јануар - децембар 2018. године
Извор финансирања: средства из буџета Секретаријата за културу града Београда
УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ СТРУЧНИМ СКУПОВИМА
С обзиром на чињеницу да није дефинисана стратегија нити концепција
међународне сарадње Србије са другим партнерима у области заштите културних добара,
а тиме ни приоритети те сарадње, планирано је да се активности Завода у 2018. години у
овој области односе на тематске, стручне наступе на стручним скуповима у земљи и према
потреби 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
економска класификација 4221
економска класификација 4222
Извор финансирања: сопствени приходи.

500.000,00 динара
200.000,00 динара
300.000,00 динара

ИСТРАЖИВАЊЕ И ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА
КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ
7.

Овим програмом предвиђено је ангажовање спољних сарадника на истраживању и
изради пројеката и делова пројеката за које Завод нема запослене профиле стручњака, а
неопходни су у процесу реализације програма чије финансирање Завод планира из
сопствених средстава.
Београд, децембар 2017. године
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економска класификација 4249

750.000,00 динара

Извор финансирања: сопствени приходи.
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКE ДЕЛАТНОСТИ
Буџетска
Сопствени Средства
НАЗИВ ПРОГРАМА
средства
приход
Републике
1. РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
540.000,00
2. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УТВРЂИВАЊУ И
1.320.807,00
БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ
ДОБАРА
2.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА
ФОНДОВА
2.1.1. Просторнa културно-историјска целина
306.807,00
Котеж Неимар (II фаза)
2.1.2. Просторнa културно-историјска целина
109.000,00
Стара Палилула (I фаза)
2.1.3. Просторнa културно-историјска целина
394.000,00
Подручје уз Булевар краља Александра
2.1.4. Централна зона Новог Београда
288.000,00
2.1.5. Зграда Хемпро, Теразије 8
141.500,00
2.1.6. Кућа Јосифа Шојата
81.500,00
3. ИСТРАЖИВАЊА
94.000,00
3.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА
94.000,00
ФОНДОВА
3.1.1. Допуна документације за целину Старо
94.000,00
језгро Земуна
4. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ
2.100.000,00
ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД
1.220.000,00 1.485.000,00
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. Наставак дигитализације техничке
документације
4.3. БИБЛИОТЕКА
4.3.1. Електронска каталогизација
библиотечког фонда Завода

445.000,00

445.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

840.000,00 1.040.000,00
840.000,00 1.040.000,00
380.000,00
150.000,00
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4.3.2. Дигитализација библиотеке Завода – рад

у бази библиотечко-информационог система
COBISS
4.3.3. Набавка нових публикација за
библиотеку Завода
4.3.4. Прикупљање грађе за хемеротеку
5.
ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО –
РЕСТАУРАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА
5.1. ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА
5.1.1. Израда пројекта статичке санације и
рестаурације ограде Академског парка
5.1.2. Ревизија пројеката статичке санације и
рестаурације зграде Српске академије наука и
уметности
5.2. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И
СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА
5.2.1. Реконструкција
две
недостајуће
бронзане бисте – начелника санитета
српске војске др Михаила Марковића и
генерала др Симе Карановића, које су
се налазиле у оквиру заштићеног
подручја културног добра „Војна
болница на Врачару” у Пастеровој бр.
2
5.2.2. Трешчикова капела на католичком
гробљу у оквиру Земунског гробља
5.2.3. Хитне интервенције
6.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
КУЛТУРНИХ
ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ
ЗАШТИТОМ
6.1. ИЗДАВАЧКА И ИЗЛОЖБЕНА
ДЕЛАТНОСТ
6.1.1. Часопис „Наслеђе“ бр. 19
6.1.2. Каталози за 10 споменика културе

600.000,00

80.000,00
150.000,00
1.646.000,00

1.855.693,00
1.641.693,00
758.000,00
883.693,00
214.000,00 2.200.000,00

1.646.000,00

1.646.000,00

214.000,00
2.200.000,00
5.259.500,00

550.000,00

2.025.300,00
620.000,00

3.711.500,00

620.000,00

900.000,00
550.500,00

6.1.3. Израда и штампање мапа београдских

општина са унетим позицијама
културних добара, приказом и
фотографијама
6.1.4. Изложба и каталог „Црквена порта у
Вранићу“
6.1.5. Изложба „Модерна Београда“
6.1.6. Изложба фотографија „Ратни фоторепортер Риста Марјановић“
6.2. ЕДУКАЦИЈА

524.000,00

645.500,00
277.500,00
814.000,00
1.232.000,00
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6.2.1. Стручна конференција

668.000,00

6.2.2. БеоКул Градска Тура

50.000,00

6.2.3. „Наслеђе за децу“

6.3.

1.405.300,00

564.000,00

ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ

6.3.1. WEB презентација

316.000,00
316.000,00

6.4.
УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ
СТРУЧНИМ СКУПОВИМА
6.4.1. Учешће на стручним скуповима у
земљи
6.4.2. Учешће на међународним стручним
скуповима
7.
ИСТРАЖИВАЊЕ
И
ИЗРАДА
ПРОЈЕКАТА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА
КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА
ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ
7.1. Ангажовање спољних сарадника на
истраживању и изради пројеката
(статички пројекат, геодетско снимање,
пројекти електро, термо и инсталација
водовода и канализације, спољно
уређење,
испитивање
материјала,
енергетска ефикасност, противпожарна
заштита, заштита на раду и сл.)
УКУПНО:
ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ 1-6

500.000,00
200.000,00
300.000,00

750.000.00

750.000.00

МИН. КУЛТУРЕ

4.125.300,00
9.750.000,00 5.525.000,00

МИН.РАДА

1.646.000,00
5.771.300,00

У допису Секретаријата за културу од 27.11.2017. године, утврђен је за установу
лимит укупних расхода и издатака из буџета (извор 01) у износу од 76.800.000,00 динара,
са напоменом да је у оквиру лимита потребно планирати средства за програмске
активности у износу од 9.750.000,00 динара.
Завод је за 2018. годину планирао из буџета Града укупна средства у износу од
76.800.000,00 динара, а од тога за материјалне трошкове планира се износ од 67.050.000,00
динара, а за редовне програме 9.750.000,00 динара.
Завод је за 2018. годину планирао из сопствених средстава средства у износу од
37.094.854,00 динара, а од тога за материјалне трошкове планира се износ од 31.569.854,00
динара, а за редовне програме 5.525.000,00 динара.
Из средстава Републике, односно Министарства рада и запошљавања 1.646.000,00 и
Министарства културе и информисања износ од 4.125.300,00 динара.
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III
ДЕЛАТНОСТ У СКЛАДУ СА НАДЛЕЖНОСТИМА И ОДГОВОРНОСТИМА
КОЈЕ ПРОИСТИЧУ ИЗ ЗАКОНА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА
Поред напред наведених програмских активности, у току 2018. 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 („("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 и 145/2014) 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.
IV
УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА БЕОГРАДА
1.
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.
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
- Одсек за финансијско-рачуноводствене послове.
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Програм рада за 2018. годину
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 2018. години Завод планира да задржи укупан број извршилаца у износу од 47
(максималан број извршилаца према Решењу из 2015. године).
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА
У 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, маркице за превоз, електрична енергија, фиксни
телефон, интернет и платни промет, које Секретаријат подмирује из средстава буџета.
Завод је за 2018. годину планирао наведене материјалне трошкове у оквиру утврђеног
лимита, а преостале материјалне трошкове у процесу рада, измириваће из сопственог
прихода установе.
Трошкови набавке лож уља за грејање зграде Завода (економска класификација 4212)
обухваћени су утврђеним лимитом укупних расхода и издатака из буџета (извор 01) и
садржани су у Плану расхода и издатака за 2018. 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.
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 уређење документационог центра, који се налази
у нивоу подрума, са намером да се испоштују све противпожарне мере.
У последњих десет година нису извођени радови на текућем одржавању зграде Завода, те
се стога у 2018. години планирају радови у ентеријеру (одржавање паркета, кречење,
радови у тоалетима) и радови на рестаурацији фасаде са заменом столарије која је у
изузетно лошем стању.
3.

ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА
У наредној 2018. години очекује се наставак сарадње Завода са градским и
републичким органима, организацијама и институцијама, посебно са Секретаријатом за
урбанизам, Секретаријатом за саобраћај, Секретаријатом за стамбено-комуналне послове,
Секретаријатом за образовање, 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, Управом за сарадњу са црквама и верским заједницама у оквиру
Министарства правде, Архитектонским, Грађевинским, Филозофским, Рударскогеолошким факултетом Универзитета у Београду, Факултетом примењених уметности и
другим научно-образовним институцијама.
V
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3ABOA 3A 3AtUT14Ty CTTOMEHT4KA KyJrTypE fpA,tIA EEOfpA,ttA
3aao4 oueryje ga y nape4roj roAr{Hlr ocrBapu ycneurHy capaArLy ca oBHM fpaAcKr,rM
orIIurI{HaMa, a Hapoql4To ca IIeHTp€rJrHlrM rpa,4cKr{M onrrrrr4HaMa Crapu rpa4, Cancrr,r BeHarL
llanurry ta, 3nes4apa, Bpauap u 3enryn.

vI

IIPOJEKTI4 OAI,I3y3ETHOT 3HATIAJA SAAEJIATHOCT 3ABOIA
3asoA 3a 3aIrrrLITy ctloMeHr{Ka Kynr}?e rpa,{a Beorpa4a, 13. uoseNa6pa 2017. roAr.rHe
norIrI{cI{BaIbeM crlopa3yua o cy6neuquju ca Av6acagorr.l @panqycxe y Cp6ujz ra Vgpyxerreu
3a HefoBalbe Kynrype ceharra ,,Le souvenir Frangais", o6aBe3ao ce Aa he cnponecrrl cBe
o4pe46e npe4ruleHe nrefyuaguuunr clopiltyMoM o o6noeu Cnouenzra 3zxBaJrHocrr,r
@pauqycroj, xoju cy OpaHqycxau Cp6uja rorrluctue 25. anputa2}t7. roauue. Ha raj Ha'irvrH,
QpaHqycxa cy6aenquja y yKynHoM r43Hocy oA 24.633.342,35 ltrnapa (208.300 eypa)
yIIorrIlrrI4JIa je cpe4crna o122.000.000,00 Ala:rrapa, roja je o6es6e4ralo MzuzcrapcrBo 3a paA,
3arlollrJbaBalbe, 6opaura u coqzjanna rvlTauba Peny6rure Cp6uje, vnue je y qeJrocr?r
o6es6efena peatnzagnja o6noee cnoMeHraKa KyJrrype oA BeJrr{Kor snauaja. Ocuu croxenvtx v
KOMnJreKcHrlrx paAoBa Ha cloMeHVKy, crropuByMoM o cy6neuqnju, o.q yKyrrHof r,r3Hoca
cpeAcraBa, onpeleJbeHa cy cpeAcrBa y rr3Hocy oA oKo 950.000 4unapa (8.000 eypa) sa
npeseuraqujy npojerra y jannocrn (ue4Izjra, Iz3rox6e, KaraJro3ra kr Apyro) urro he 3arog sa
3aIxrI{Ty cnoMeHI{Ka Kynrype rpaAa Beorpa4a peanr{3oBarr,r y3 peAoBHe npojexrne v
nporpaMcKe aKrI{BHocrI4 r,r nnaHr,rparr,r y orBr,rpy cBor SraHaHcujcxor rrJraHa. floruzcanuu
cnopinyMoM o cy6aenquju, Kao v Anercona 2 Vroeopa o $unaHcrEparry usrr,refy Mzur,rcrapcrna
sa paA,3arrolrlJBaBarbe, 6opaura z coqujarHa rllznar+,a Peny6ruxe Cp6uje z 3aroga 3a 3arxrr{Ty
crIoMeHI4Ka Kynrype rpa,qa Beorpaga, poK 3a 3aBprrreraK pa1oBa
cenreu6ap 201 8. roguue.

na o6nosu cnoMeHvKa

je

10,

Ha ocnony llpojexra peKoHcrpyrguje u pecraypaquje Manor creneHr,rrrrra Cascxor
je I43paAr{o 3anog 3a 3arurr{ry cnoMeHr,rKa KyJrrype fpaAa Beorpa.4a, a roju je

IxeraJIItIrITa xoju

QlanaHcupana Typcra areHquja sa nrefynapo.4nu paseoj H capaArby - TI4KA, roKoM Meceqa
Honeu6pa 2017. roluHe 3anoqerlr cy u paAoBLI Ha pecraypaqnju creneHurxra xoje rarofe
Qunancupa TI4KA. fllannpano je ,qa paAoau rpajy Ao anprrna 2018. roprne. Pagonuua je

o6yxraheua v v3paqa ne4ocrajyhux r4Jrr4 BeoMa orurehenrrx KaMeHrzrx crerreHraKa, AeJroBa
pyKoxBara I{JII,I AenoBa orpaAe. Kaxo 6z ce o6es6e4rala norpe6na KoJrr{rrr4Ha oBor crreqIaQzunor
KaMeHa-KepcaHTr4Ta,3ano.4 he o6noeurn eKcrrJroararlrroHe paAoBe y KaMeHoJrouy y Purury us
Kora ce oraj xaueu eKcnJroarr{cao r4 oA xojer je creneHr{rure rasrpafeno.
y 2017. r'oAr,rHr4 3ano4 je annuqrapao Ha KoHKypcy Arra6aca4e CAA y Beorpa4y sa

,,flaBr4JboHa Milror perfparropa" roju je 4eo KoMnJreKca
ActponoucKe oncepBaropelje y Beorpa4y, xoju je yraplen 3a cnoMeHraK Kyrrrype (Olnyxa
,,Crryx6enu rJIacHI4K PC" 6p. 3210I), r,I Kao raKaB y HaAnexHocru je 3ano4a 3a 3arxrr{Ty
crroMeHlaKa Kynrype rpaga Beorpa4a. Vrorzxo Ana6acaaa CAA y Beorpa.uy ogo6pr,r torpe6na
cpeAcrBa, llpojerroM 6u 6wm npegezfenu paAoBI{ ua cauaqujr.r nocrojeher o6jerra r<ojv
noApa3weBajy pagone Hapecrapaquju rfaca4e z cauaquju enrepujepa.

npojerar peKoHcrpyKquje o6jexra

Ifpednemau Ilpozpaat pada sa 2018. zoduny yceojuo je Vnpaeau od6op Saeoda ra sautmumy
cnorteHuKa Kynmype epadn Beozpada ua cedau4u odparcanoj 25,12.2017. eoduue.
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