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1.    ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ И ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

О Информатору 

 

Информатор је сачињен према Упутству за израду и објављивање информатора о раду 

државног органа («Службени гласник РС», број 68/10) 

Информатор је издаo Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа 

културе од националног значаја. 

Лице одговорно за тачност података је: директор Нела Мићовић, дипл.археолог. 

Информатор је доступан у електронском облику путем вебсајта Завода за заштиту 

споменика културе града Београда, а у аналогном облику у писарници Завода за 

заштиту споменика културе града Београда, Београд, Калемегдан Горњи град 14 

Последње ажурирање информатора: децембар 2013. године. 

Информатор је први пут објављен дана 30.06.2013. године, на вебсајту Завода за 

заштиту споменика културе града Београда. 
 

 

Подаци о Заводу за заштиту споменика културе града Београда 

 

Пун назив установе:  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ГРАДА  БЕОГРАДА – УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД 

НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Шифра делатности:  9103 

Матични број:  07045719 

Порески идентификациони број:  101511252 

Адреса:  Београд, Калемегдан Горњи град 14 

Адреса електронске поште:  zzskgb@beotel.rs, office@belgradeheritage.rs 

Вебсајт:                                                www.beogradskonasledje.rs 
 

Радно време Заводa за заштиту споменика културе града Београда је од 7,30 до 15,30 

часова 
 

Рад писарнице са странкама:  од 09,00 до 14,30 часова.   
 

Пријем странка: 

Правна служба уторком од 11,00 до 15,30 часова 
 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од 

јавног значаја у Заводу за заштиту споменика културе града Београда је Зоран 

Филиповић, дипл.правник, телефон: 011/3287-557 локал 131, Слађана Милојевић,  

телефон: 011/3287-557 локал  106, Лидија Котур, тел. 011/3287-557 локал 142, е-mail: 

zzskgb@beotel.rs, office@belgradeheritage.rs. 

 

Завод као јавна установа у области културе обавља делатност заштите културних 

добара, творевина материјалне и духовне културе од општег интереса, која имају 

својства од посебног значаја за културу, уметност и историју наше заједнице и уживају 

заштиту у складу са  законом.  

mailto:zzskgb@beotel.rs
mailto:office@belgradeheritage.rs
http://www.beogradskonasledje.rs/
mailto:zzskgb@beotel.rs
mailto:office@belgradeheritage.rs
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Претежна делатност Установе разврстава се према јединственој класификацији 

делатности у групу 91.03 - заштита и одржавање непокретних културних добара, 

културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика. 

 

На основу Закона о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94, 52/11 др.закон, 99/11 

др.закон), Завод обавља следеће послове: 

- систематско истраживање и евидентирање добара која уживају претходну 

заштиту;  

- израда предлога одлука и документације за утврђивање културних добара; 

- вођење регистра и документације о културним добрима и добрима која уживају 

претходну заштиту; 

- старање о коришћењу културних добара и добара под претходном заштитом; 

- пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара и добара која 

уживају претходну заштиту сопственицима и корисницима тих добара; 

- праћење стања културних добара и добара под претходном заштитом; 

- предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара и добара која 

уживају претходну заштиту; 

- проучавање непокретних културних добара и добара под претходном заштитом, 

израда студија, елабората и пројеката с одговарајућом документацијом ради њихове 

најцелисходније заштите и коришћења;  

- израда пројеката за извођење радова на непокретним културним добрима и 

извођење тих радова у складу са законом; 

- израда планова превентивне конзервације културних добара и добара под 

претходном заштитом; 

- израда планова управљања (менаџмент планова) културним добрима и добрима 

под претходном заштитом; 

- спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара; 

- вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на културним добрима и 

добрима под претходном заштитом; 

- сарадња у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем 

достављања расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и 

добара под претходном заштитом; 

- сарадња у поступку разматрања предлога просторних и урбанистичких планова; 

- презентација и тумачење културног наслеђа; 

- издавање штампаних и електронских публикација из домена заштите културног 

наслеђа; 

- реализовање изложби о културном наслеђу; 

- организовање предавања, семинара , радионица и конференција о културном 

наслеђу и других пригодних облика културно-образовне делатности; 

- промоција културног наслеђа путем медија; 

- едукација људи о вредности и значају културног наслеђа; 

- сарадња са стручним и научним установама и појединцима у земљи и 

иностранству; 

- израда и продаја материјала који промовише културно наслеђе;  

- спровођење перманентног усавршавања стручних сарадника; 

- набавка и размена стручне и научне литературе; 

- обављање и других послова у складу са законом. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

 

Организациона структура Завода дефинисана је Правилником о организацији и 

систематизацији послова Завода за заштиту споменика културе града Београда из 

Београда, Калемегдан 14 бр. Р 2214/14, на који је дата сагласност Градоначелника 

Решењем број: 110-852/14-Г-01 од 16.06.2014.  

 

 

1.Шематски приказ организације Завода 
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Ради обављања појединих врста сродних или истих међусобно повезаних послова, 

у оквиру основних организационих јединица из овог правилника, образују се 

унутрашње организационе јединице и утврђује њихов делокруг рада и то: 

 

1) Сектор за матичну делатност 

Обједињује рад свих одељења, одсека и група које се баве основном делатношћу 

заштите културних добара и добара под претходном заштитом и организује њихов рад. 

У оквиру Сектора за матичну делатност образују се следеће организационе 

целине: 
 

а) Одељење за истраживање, валоризацију и документацију које обавља 

следеће послове: 

- истраживање, проучавање и валоризација евидентираних непокретности, добара 

под претходном заштитом и културних добара,  

- рекогносцирање и теренска истраживања евидентираних непокретности, добара 

под претходном заштитом и културних добара,  

- ревалоризација културних добара, 

- израда документације о евидентираним непокретностима, добрима под 

претходном заштитом и културним добрима,  

- учешће у изради решења о условима за предузимање мера техничке заштите  

добара под претходном заштитом и културних добара, 

- учешће у изради пројеката конзервације, санације, рестаурације, ревитализације,  

- презентација добара под претходном заштитом и културних добара,  

- припрема, уређивање и објављивање стручних и других публикација о културним 

добрима и резултатима рада на њиховом истраживању, проучавању, конзервацији, 

рестаурацији, презентацији, ревитализацији и другим облицима рада на заштити, 

- пружање стручне помоћи на чувању и одржавању добара под претходном 

заштитом и културних добара,  

- и друге одговарајуће послове. 
 

Одсек за документацију, који обавља следеће послове: 

- вођење Регистра културних добара у складу са Законом, 

- вођење евиденције добара под претходном заштитом, 

- чување и систематизовање документације о културним добрима и добрима под 

претходном заштитом коју чине: збирка досијеа културних добара, досијеи 

конзерваторских услова, документација о праћењу и извођењу радова на културним 

добрима и добрима под претходном заштитом, документација о археолошким 

истраживањима, фототека, планотека, хемеротека и архивска грађа, 

- снимање и обрада фотографског и видео материјала о културним добрима и 

добрима под претходном заштитом 

- дигитализација документације о културним добрима и добрима под претходном 

заштитом, 

- унос и ажурирање компјутерских база података и формирање информационог 

система документације о културним добрима и добрима под претходном заштитом, 

- набављање стручних и научних публикација и израда каталога, 

- обрада публикација и израда библиографија, 

- и друге одговарајуће послове. 
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б)  Одељење за архитектонско-конзерваторске послове, које обавља следеће 

послове: 

- истраживање, проучавање и валоризација евидентираних непокретности, добара 

под претходном заштитом и културних добара рекогносцирање и теренска 

истраживања евидентираних непокретности, добара под претходном заштитом и 

културних добара архитектонског наслеђа, 

- утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите добара под 

претходном заштитом и културних добара и израда решења о давању сагласности на 

пројекте, 

- израда конзерваторских пројеката, пројеката санације, рестаурације, ревитали-

зације и презентације добара под претходном заштитом и културних добара,  

- вршење конзерваторског и пројектантског надзора над спровођењем мера 

техничке заштите, 

- израда документације о добрима под претходном заштитом и културним добрима,  

- припрема, уређивање и објављивање стручних и других публикација о културним 

добрима и резултатима рада на њиховом истраживању, проучавању, конзервацији, 

рестаурацији, презентацији, ревитализацији и другим облицима рада на заштити, 

- пружање стручне помоћи на чувању и одржавању добара под претходном 

заштитом и културних добара,  

- и друге одговарајуће послове. 
 

 Група за учешће у изради просторних и урбанистичких планова, која обавља 

следеће послове: 

- истраживање, проучавање и валоризација евидентираних целина, целина под 

претходном заштитом и просторних културно-историјских целина,  

- учествовање у изради просторних и урбанистичких планова у складу са Законом, 

- израда мишљења о предлозима просторних и урбанистичких планова и учешће у 

процедурама њиховог усвајања, 

- израда студија за потребе просторног и урбанистичког планирања са аспекта 

заштите културних добара, 

- утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за израду пројеката у 

целинама под претходном заштитом и просторним културно-историјским целинама, 

- учешће у изради предлога за утврђивање просторних културно-историјских 

целина,  

- израда документације о целинама под претходном заштитом и просторним 

културно-историјским целинама,  

- припрема, уређивање и објављивање стручних и других публикација о 

просторним културно-историјским целинама и целинама под претходном заштитом и 

резултатима рада на њиховом истраживању, проучавању, и ревитализацији,  

- и друге одговарајуће послове. 

 

Група за Београдску тврђаву, који обавља следеће послове: 

-  истраживање и проучавање Београдске тврђаве  

-  праћење стања Београдске тврђаве, 

-  израда документације о Београдској тврђави, 

-  израда конзерваторских пројеката за Београдску тврђаву и њене делове, 

-  израда пројеката презентације Београдске тврђаве, 
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-  припрема, уређивање и објављивање стручних и других публикација о 

Београдској тврђави и резултатима рада на њеном истраживању, проучавању, 

реконструкцији, ревитализацији и другим облицима рада на заштити, 

-  и друге одговарајуће послове. 
 

 

2) Сектор за опште и правне послове 

У оквиру Сектора за опште и правне послове обављају се послови из области 

правне заштите културних добара и добара под претходном заштитом, послови везани 

за права и обавезе запослених из области радних односа, стварно правни и облигационо 

правни послови везани за делатност Завода, послови у вези са организационим и 

статусним питањима Завода, заступања Завода у поступцима пред судовима и другим 

органима и општи послови. 

Правни послови: 

- послови правне заштите културних добара из надлежности Завода, 

- спровођење управног поступка и старање о спровођењу управно-правних мера, 

- учешће у изради предлога одлука о утврђивању културних добара, 

- утврђивање чињеница и података који документују правни статус културних 

добара и добара под претходном заштитом, права и обавеза сопственика, корисника и 

трећих лица у вези са културним добрима и прикупљање релевантне документације, 

- припремање решења, закључака и других аката у вези са остваривањем права 

сопственика и корисника културних добара и добара под претходном заштитом и 

трећих лица и пружање потребне правне помоћи, 

- давање стручних мишљења и примедби на нацрте закона и других прописа, 

- израда свих правних општих и појединачних аката, и старање о спровођењу 

позитивно правних одредби везаних за права и обавезе из радних односа, 

- израда свих облигационих и стварно правних уговора и оцењивање њихове 

правне ваљаности, заштита правних интереса Завода, заступање Завода пред судовима 

и другим органима, 

- обављање и других правних послова. 

Општи послови: 

- кадровски и персонални послови, 

- послови писарнице (пријема, разврставања и експедиције поште), 

- извршавање других административних послова, 

- програмерски послови, 

- послови одржавања и унапређења функционисања компјутерске мреже, 

- организовање извршења курирских послова, послова телефонске централе, 

копирнице, обезбеђења и одржавања зграде, 

- организовање функционисања возног парка, 

- и друге одговарајуће послове. 
  

 

3) Одсек за финансијско-рачуноводствене послове 

У оквиру Одсека за финансијско-рачуноводствене послове обављају се послови из 

области финансија (књиговодство и рачуноводство), као што су: 

- старање о правилном и наменском коришћењу финансијских средстава, 

- израда предлога финансијског плана и извештаја Завода и праћење његове 

реализације, 

- израда других одговарајућих извештаја о финансијском пословању Завода, 
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- израда завршног рачуна и периодичних извештаја, 

- спровођење поступка јавних набавки у складу са Законом, 

- обављање послова набавке материјала за рад, економата, 

- праћење и спровођење законских прописа из области финансијског пословања, 

- израда општих и појединачних аката финансијско-економске природе, 

- послови обрачуна и исплате зарада и осталих примања и накнада, 

- и друге одговарајуће послове. 

 

 

 

Кадровска структура  
 

Укупан број систематизованих извршилаца: 58  

Укупан број запослених: 51 

Број запослених који се финансирају из буџета града (радни однос на неодређ.време): 

46 

Број запослених који се финансирају из сопствених прихода установе (радни однос на 

неодређено време: 5 

 

 

Квалификациона структура запослених:  
 

- VII степен стручне спреме: 34 
-14 дипл. инж.  архитектуре 

-10 дипл. историчара уметности 

-2 дипл. етнолога 

-1 дипл. археолог 

-1 дипл. економиста 

-1 дипл. правник 

-1 дипл. сниматељ слике 

-1 дипл. инж. организационих наука 

-1 дипл. просторни планер 

-1 дипл. графички дизајнер 

-1 дипл. вајар 

- VI степен стручне спреме: 1 

- IV степен стручне спреме: 12 

- III степен стручне спреме: 1 

- основна школа: 4 
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Називи и број радних места 

 

 

 

Назив радног места Број систе-

матизованих 

радних места 

Број 

извршилаца 

Директор 1 1 

Помоћник директора, виши стручни сарадник, конзерватор 1 1 

Виши стручни сарадник, историчар уметности 6 6 

Стручни сарадник, историчар уметности   4 4 

Виши стручни сарадник, археолог 1 - 

Млађи стручни сарадник, археолог 1 - 

Виши стручни сарадник, етнолог  1 1 

Млађи стручни сарадник, етнолог 1 1 

Виши стручни сарадник, филмски архивиста 1 1 

Конзерватор 6 5 

Виши стручни сарадник, архитекта 8 7 

Стручни сарадник, архитекта 4 4 

Млађи стручни сарадник, архитекта 3 2 

Стручни сарадник, академски вајар 1 1 

Млађи стручни сарадник 1 1 

Стручни сарадник, просторни планер 1 1 

Виши стручни сарадник, правник 1 1 

Организатор општих послова 4 4 

Рачунски оператер 1 - 

Возач 1 1 

Виши стручни сарадник, економиста 1 1 

Стручни сарадник, информатичар програмер 1 1 

Организатор материјално-финансијских послова 2 2 

Ложач 1 1 

Телефониста на кућним централама 1 1 

Курира 1 1 

Манипулант у магацину 3 3 

 

Укупно 

         

         58 

        

         51 
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ, e-mail адресe, бр. телефона и бр. локала 

 

 

Име и презиме,  Бр.телефона Бр.локала 

1) Мићовић Нела 

nela.micovic@beogradskonasledje.rs 
 

011/2622-341 

 

104 

2) Божовић Александар 

aleksandar.bozovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

122 

3) Бован Јелена  

jelena.cerovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

146 

4) Виденовић Татјана 

tatjana.videnovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

134 

5) Весковић Ивана 

ivana.veskovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

128 

6) Врзић Александра 

aleksandra.vrzic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

134 

7) Гавовић Александар 

aleksandar.gavovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

133 

8) Газибара Бојана 

bojana.ibrajter-gazibara@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

144 

9) Дабижић Александра 

aleksandra.dabizic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

105 

10) Димитријевић Марковић Светлана 

svetlana.d.markovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

126 

11) Живковић Нада 

nada.zivkovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

118 

12) Илић Николина 

nikolina.ilic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

115 

13) Конта Љиљана 

ljiljana.konta@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

139 

14) Котур Лидија 

lidija.kotur@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

142 

15) Лазовић Сузана 

suzana.lazovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

136 

16) Mиросавић Мирјана 

mirjana.mirosavic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

146 

17) Марковић Димитријевић Светлана 

svetlana.d.markovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

126 

18) Марковић Светлана 

svetlana.markovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

101 

19) Милић Оливера 

olivera.milic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

129 

20) Милојевић Слађана 

sladjana.milojevic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

128 

21) Михајлов Саша 

sasa.mihajlov@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

106 

22) Мишић Биљана 

biljana.misic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

106 

23) Мишић Предраг 

predrag.misic@beogradskonaledje.rs 

 

011/3287-557 

 

102 

24) Мрљеш Раде  

rade.mrljes@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

139 

25) Неговановић Снежана 

snezana.negovanovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

127 

26) Новаковић Невенка 

nevenka.novakovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

123 
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27) Павловић Лончарски Вера 

vera.pavlovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

107 

28) Петровић Срђан 

srdjan.petrovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

112 

29) Петровић Оливера 

olivera.petrovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

113 

30) Прокић Лука 

luka.prokic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

135 

31) Раденковић Драгана 

dragana.radenkovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

124 

32) Ристановић Александра 

aleksandra.ristanovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

135 

33) Рукавина Жељко 

zeljko.rukavina@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

119 

34) Савић Биљана 

biljana.savic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

124 

35) Сибиновић Ана 

ana.sibinovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

118 

36) Стевановић Душица 

dusica.stevanovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

101 

37) Сретеновић Ирена 

irena.sretenovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

114 

38) Туцић Зоран 

zoran.tucic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

111 

39) Туцић Хајна 

hajna.tucic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

122 

40) Ћирић Ксенија 

ksenija.ciric@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

144 

41) Филиповић Зоран 

zoran.filipovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

131 

42) Филиповић Ивана 

 ivana.filipovic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

132 

43) Цветић Јасна 

jasna.cvetic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

113 

44) Џелебџић Мирјана 

mirjana.dzelebdzic@beogradskonasledje.rs 

 

011/3287-557 

 

138 

45) Шевић Александра 

aleksandra.sevic@beogradskonsledje.rs 

 

011/3287-557 

 

107 
46) Јовић Владимир 011/3287-557 110 

47) Милашиновић Вукола 011/3287-557 143 

48) Стевановић Радосав 011/3287-557 143 

49) Костић Раде 011/3287-557 110 

50) Апостоловић Небојша 011/3287-557 143 

51) Илић Зорица 011/3287-557 110 

mailto:vera.pavlovic@beogradskonasledje.rs
mailto:srdjan.petrovic@beogradskonasledje.rs
mailto:olivera.petrovic@beogradskonasledje.rs
mailto:luka.prokic@beogradskonasledje.rs
mailto:dragana.radenkovic@beogradskonasledje.rs
mailto:aleksandra.ristanovic@beogradskonasledje.rs
mailto:zeljko.rukavina@beogradskonasledje.rs
mailto:biljana.savic@beogradskonasledje.rs
mailto:ana.sibinovic@beogradskonasledje.rs
mailto:dusica.stevanovic@beogradskonasledje.rs
mailto:irena.sretenovic@beogradskonasledje.rs
mailto:zoran.tucic@beogradskonasledje.rs
mailto:hajna.tucic@beogradskonasledje.rs
mailto:ksenija.ciric@beogradskonasledje.rs
mailto:zoran.filipovic@beogradskonasledje.rs
mailto:ivana.filipovic@beogradskonasledje.rs
mailto:jasna.cvetic@beogradskonasledje.rs
mailto:mirjana.dzelebdzic@beogradskonasledje.rs
mailto:aleksandra.sevic@beogradskonsledje.rs


ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

– установа културе од националног значаја 

Информатор о раду 

 

13 

 

 

 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА РУКОВОДИЛАЦА 

 

Послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности су 

послови директора Завода. 

 

Директор Завода: 

- представља и заступа Установу у складу са законом и Статутом Установе; 

- стара се о законитости рада Установе; 

- предлаже општа акта која доноси Управни одбор; 

- доноси општа и појединачна акта у складу са законом и Статутом Установе; 

- организује и руководи радом Установе; 

- предлаже Програм рада и развоја Установе и предузима мере за његово 

спровођење; 

- извршава одлуке Управног одбора; 

- доноси акт о организацији и систематизацији послова Установе; 

- предлаже мере за отклањање поремећаја у пословању Установе; 

- одговоран је за материјално-финансијско пословање Установе; 

- предлаже Управном одбору Годишњи Програм рада Установе са финансијским 

планом прихода и расхода и планом јавних набавки;  

– обезбеђује остваривање јавности рада Установе; 

– руководи радом стручног савета и колегијума; 

–подноси Управном одбору и оснивачу тромесечно извештај о извршењу 

годишњег финансијског плана прихода и расхода Установе; 

–доставља на мишљење Надзорном одбору Установе предлог Годишњег 

финансијског извештаја Установе – завршни рачун и доставља га Управном одбору на 

усвајање;  

– спроводи поступак за избор извршиоца који ће, у складу са процедурама 

усаглашеним са оснивачем, засновати радни однос у Установи и са изабраним 

извршиоцем закључује уговор о раду; 

– доноси решења о образовању комисија и других радних тела за обављање 

одређених послова за потребе Установе; 

– предузима мере за извршавање правноснажних судских одлука;  

– стара се и одговоран је за организовање и спровођење послова безбедности и 

здравља на раду; 

– одобрава службена путовања запослених у земљи и иностранству; 

– одлучује о осигурању имовине и запослених; 

– предлаже Управном одбору доношење одлуке о утврђивању цена производа и 

услуга правним и физичким лицима у оквиру делатности Установе, опреме и другог 

инвентара, као и уступању права за објављивање и репродуковање материјала Установе 

и сл.; 

– учествује у раду Управног и Надзорног одбора као известилац, без права 

одлучивања; 

– доноси упутства и врши расподелу послова, издаје налоге и смернице за 

извршење послова;  

–одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

складу са законом и колективним уговором; 
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– даје овлашћења из делокруга свог рада у случајевима одређеним законом и 

Статутом Установе; 

– одлучује о захтевима запослених, ако одлучивање о тим захтевима законом или 

колективним уговором није стављено у надлежност другом органу; 

– одговоран је за реализацију забране пушења у објектима Установе; 

– обавезан је да организује рад Установе на начин којим се спречава појава 

злостављања на раду и у вези с радом; 

– одговоран је за издања Установе; 

– предлаже Управном одбору усвајање одлуке о пословној сарадњи са другим 

правним субјектима;  

–одлучује о другим питањима која законом, актом о оснивању и Статутом 

Установе нису стављена у надлежност других органа; 

– обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим  општим актима 

Установе и одлукама Управног одбора; 

– У оквиру своје надлежности директор доноси правилнике, одлуке, решења и 

упутства и издаје наредбе, налоге и смернице за извршење послова. 

 

Помоћник директора Завода: 

– обавља најсложеније послове из делатности Завода, 

– организује рад руководилаца Сектора за матичну делатност, Сектора за опште и 

правне послове и Одсека за финансијско-рачуноводствене послове, 

– израђује предлог годишњег плана рада и предлог извештаја о раду Завода, 

– организује стручне скупове, 

– организује учешће представника Завода и учествује на међународним и осталим 

саветовањима из области заштите културног наслеђа, 

– остварује сарадњу са стручним и научним установама и државним органима, 

– обавља и друге послове по налогу директора, 

– за свој рад одговоран је директору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

– установа културе од националног значаја 

Информатор о раду 

 

15 

 

 

 

4. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

Завод за заштиту споменика културе града Београда остварује јавност рада путем 

средстава јавног информисања, давањем изјава овлашћених лица, објављивањем на 

web-site-у, издавањем и дистрибуирањем стручних, научних и популарних публикација 

о културним добрима, организовањем предавања, изложби и других облика културно-

образовне делатности, објављивањем програма и плана рада Завода и на други погодан 

начин. 

 

Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног одбора и Надзорног одбора, 

подношењем извештаја о раду и финансијског извештаја, у складу са законом. 

 

Директор је овлашћен да даје усмена и писмена обавештења, као и обавештења путем 

штампе, радија и телевизије у вези са свим питањима везаним за рад Завода. Запослени 

могу давати обавештења о раду Завода само на основу овлашћења директора. 

Руководиоци радова на објектима могу давати обавештења о току радова 

заинтересованим органима и организацијама на основу овлашћења директора. 

Такође, Завод за заштиту споменика културе града Београда у свом раду остварује 

јавност рада применом одредаба Закона о слободном присрупу информацијама од 

јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). 

 

Радно време: од 7,30 до 15,30 часова 

Адреса: Београд, Калемегдан Горњи град14 

Електронска адреса:  office@begradskonasledje.rs,  zzskgb@eunet.rs  
Телефон: 011/2622-341; 011/3287-557 

Телефакс: 011/3287-411 

 

Лице овлашћено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: директор Нела 

Мићовић, дипл.археолог, телефон: 011/2622-341 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@begradskonasledje.rs
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5. ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда је, сагласно члану 38. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени гласник РС» бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), одредио лица која су овлашћена за за поступање по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја: Зоран Филиповић, 

Слађана Милојевић и Лидија Котур. 

Сви запослени су обавештени о неопходности сарадње у давању, без одлагања, 

тражених информација из делокруга њиховог рада, кад год им се обрати овлашћено 

лице Завода за заштиту споменика културе града Београда. 

 

У складу са чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

Завод за заштиту споменика културе града Београда је доставио Поверенику за 

информације од јавног значаја годишњи извештај о радњама предузетим у циљу 

примене овог закона у 2013. години. 

 

Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, у 2013. години. 

 
 

Табела 1. - Примена Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

 у 2013.  години 

 

1) Захтеви: 

Ред.

бр. 

Тражилац  

информације 

Број 

поднетих 

захтева 

Бр. усвојених- 

делимично 

усвој. захтева 

Број 

одбачених 

захтева 

Број 

одбијених 

захтева 

1. Грађани  104 - - 

2. Медији - - - - 

3. Невладине орган. и др. 

удружења грађана  

- - - - 

4. Политичке странке - - - - 

5. Органи власти - - - - 

6. Остали - - - - 

7. Укупно 104 - - - 

 

 

 

Ова  установа је у већем броју случајева удовољавала студентима и дригим лицима – 

странкама са исказаном потребом за одређеним информацијама и техничком 

документацијом у сврху научно-истраживачког рада. Међутим, ти подаци  нису овом 

приликом исказани из једноставног разлога што се подносиоци таквих захтева нису 

позивали на одредбе  Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
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2) Жалбе: 

Ред. 

бр. 

Тражилац 

информације 

Укупан бр. 

изјављених 

жалби 

Бр. жалби  

због 

непоступања 

по захтеву 

Бр. жалби 

због  

одбијања 

захтева 

Бр. жалби на 

закључак о 

одбацивању 

захтева 

Садржина жалбе: 

нпр. због 

непоступ.  у проп. 

року, 

одбиј. захтева, 

условљавања 

уплатом већег 

износа од нужних 

трошкова... 

1. Грађани  - - - - - 

2. Медији - - - - - 

3. Невладине орган. 

и  

др. удружења 

грађана  

- - - - - 

4. Политичке 

странке 

- - - - - 

5. Oргани власти - - - - - 

6. Остали - - - - - 

7. Укупно - - - - - 

 

3) Трошкови поступка: 

 Трошкови нису наплаћивани 

 

4)Информатор о раду органа 

Израђен 

 

Одржавање обуке запослених 

Запослени који раде на захтевима странака су упознати са одредбама Закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја, са правима подносилаца захтева и поступком, односно 

поступањем  по захтевима за слободни приступ информацијама од јавног значаја. 
 

Одржавање носача информација  

Редовно се одржавају  

  
 

Име и презиме oвлашћених лица за поступање по захтевима за  информацијом: Зоран Филиповић 

Лидија Котур и  Слађана Милојевић. 
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Најчешће тражене информације 
 

Опис најчешће тражених информација: 

- Захтев за увид у пројекат и документацију на коју Завод за заштиту споменика 

културе града Београда дао сагласност  

- Захтев за увид у списе предмета који се односи на објекат који је у надлежности 

Завода за заштиту споменика културе града Београда, са питањем да ли су издавани 

конзерваторски услови у последњих пет година. 

- Захтев за информацијама о постуPCима јавних набавки које је спровео Завод за 

заштиту споменика културе града Београда 

- Захтев за издавањем фотокопије списа предмета који се односи на објекат који је 

у надлежности Завода за заштиту споменика културе града Београда  
 

Поводом поднетих захтева, Завод за заштиту споменика културе града Београда,  у 

законском року, одговара и доставља странкама тражене информације и фотокопије 

списа предмета. До сада није уложена жалба Поверенику за информације од јавног 

значаја због не поступања Завода за заштиту споменика културе града Београда по 

захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

 

 

Поступак добијања информација од јавног значаја 
 

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама 

од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте 

информација којом располаже орган јавне власти, која је настала у раду или у вези са 

радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о 

чему јавност има оправдан интерес да зна.  
 

Завод за заштиту споменика културе града Београда поступа у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја и омогућава заинтересованим 

лицима приступ свим информацијама које поседује у складу са наведеног закона, а 

ускратиће, односно ограничиће приступ информацијама у случајевима прописаним 

одредбама чл. 9, 10, 13. и 14. тог закона. 

 

Тражилац може остварити право на слободан приступ информацијама од јавног значаја 

којима располаже Завод подношењем писаног захтева путем поште, електронском 

поштом или усмено на записник. 

 

Контакт подаци које се односе на поштанску адресу, адресу за пријем електронске 

поште, место и време у које се захтев може поднети Заводу налазе се на интернет 

презентацији Завода www.beogradskonasledje.rs 

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Завод може 

поднети свако заинтересовано лице. 

Захтев мора да садржи следеће информације: 

- назив органа власти, 

- име, презиме и адресу тражиоца 

- што прецизнији опис информације која се тражи 

- начин достављања информације 

 

http://www.beogradskonasledje.rs/
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Захтев може, али не мора, садржати и друге податке који олакшавају проналажење 

тражене информације. 
 

Тражилац у захтеву не мора навести разлоге за тражење информације. 
 

Право на приступ информацијама од јавног значаја може се остварити увидом у 

документ који садржи тражену информацију, издавањем копије документа, 

обавештењем о томе да ли орган поседује информацију и да ли је она иначе доступна. 

Завод наплаћује трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи 

тражену информацију у складу са Ценовником. 
 

Завод је дужан да по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја поступи без 

одлагања, а најкасније у року 15 дана, а за одређене информације у року од 48 сати, 

односно 40 дана. 
 

Завод је обавезан да тражиоца информације обавести о поседовању информације, стави 

му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути 

копију тог документа или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су 

наведени у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 

Подносилац захтева има право жалбе против решења Завода, као и у случају да Завод 

не удовољи захтеву, нити донесе решење којим се захтев одбија. 

Подносилац захтева има право жалбе на закључак којим се захтев тражиоца одбацује 

као неуредан. 
 

О жалби одлучује Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности. Против решења и закључка Повереника може се покренути управни спор. 
 

Завод за заштиту споменика културе града Београда доставља тражиоцу информације, 

сваку информацију, која у смислу Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, јесте информација којом располаже Завод за заштиту споменика културе 

града Београда, а која је настала у раду или у вези са радом Завода, садржана у 

одређеном облику, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна. 

Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ 

информацији од јавног значаја. Захтев се подноси поштом или достављањем писарници 

Завода за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан 14, 11000  Београд. 

Захтев се може поднети и усмено на записник или путем електронске поште након чега 

се заводи у писарници Завода за заштиту споменика културе града Београда. Завод је 

прописао посебан образац за подношење захтева. Захтев мора да садржи назив органа 

власти; име, презиме и адресу тражиоца инфомације и опис информације која се тражи. 
 

Сагласно члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

Завод за заштиту споменика културе града Београда ће, без одлагања а најкасније у 

року од 15 дана од пријема захтева, на исти одговорити. Увид у тражену информацију 

је бесплатан. 
 

У наставку следе: захтев за приступ информацији од јавног значаја, жалба против 

решења/закључка којим је одбијен захтев и жалба поверенику када није поступљено 

или није поступљено у целости по захтеву странке: 
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Захтев за приступ информацији од јавног значаја 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Калемегдан, Горњи град 14 

11000  Београд 

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа 

захтевам *: 

  

обавештење да ли поседује тражену информацију; 

увид у документ који садржи тражену информацију; 

копију документа који садржи тражену информацију; 

достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

поштом 

електронском поштом 

факсом 

на други начин:*** _________________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________. 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 

                                                                                  ___________________________________ 

     Тражилац информације / Име и презиме 

_________________________________________ 

                            Адреса 

                                                                                   _____________________________________                                                                                         

други подаци за контакт 

                                                          _______________________________________ 

                Потпис 

У ____________________,  дана ___________20___ године                                                   

 

 У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

 У кућици означити начин достављања копије докумената.  

 Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања 

захтевате. 
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Жалба  против  одлуке органа  власти којом је одбијен или одбачен захтев за 

приступ информацији 

 

Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту: Београд, Немањина 22-26 

 

Ж А Л Б А  

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(Име, презиме, односно назив, адреса и седиште жалиоца) 

 

против решења-закључка  
 

Завода за заштиту споменика културе града Београда  

- установе културе од националног значаја 

                       

Број________________од_________________ године.  

 

Наведеном одлуком органа власти (решењем, закључком, обавештењем у писаној 

форми са елементима одлуке) , супротно закону, одбијен-одбачен је мој захтев који сам 

поднео/ла-упутио/ла дана _____._____._____.  године и тако ми ускраћено-онемогућено 

остваривање уставног и законског права на слободан приступ информацијама од јавног значаја. 

Одлуку побијам у целости, односно у делу којим ________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

јер није заснована на Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

На основу изнетих разлога, предлажем да Повереник уважи моју жалбу,  поништи 

одлука првостепеног органа и омогући ми приступ траженој/им  информацији/ма. 

Жалбу подносим благовремено, у законском року утврђеном у члану 22. ст. 1. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја. 

  

                 _________________________________ 

Подносилац жалбе / Име и презиме 

_____________________________ 

адреса 

    __________________________________ 

                     други подаци за контакт 

  

  _________________________________                                                                                   

потпис 

 

   Напомена:  

 У жалби се мора навести одлука која се побија (решење, закључак, обавештење), назив органа који је 

одлуку донео, као и број и датум одлуке. Довољно је да жалилац наведе у жалби у ком погледу је 

незадовољан одлуком, с тим да жалбу не мора посебно образложити. Ако жалбу изјављује на овом 

обрасцу, додатно образложење може  посебно приложити.  

 Уз жалбу обавезно приложити копију поднетог захтева и доказ о његовој предаји-упућивању органу 

као и копију одлуке органа која се оспорава жалбом. 
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Жалба када орган власти није поступио/ није поступио у целости/ по захтеву 

тражиоца у законском  року  (ћутање управе) 

                  

 
 Повереникy за информације од јавног  

значаја и заштиту података о личности 

Адреса за пошту:  Београд, Немањина 22-26 

 

У складу са чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

подносим: 

Ж А Л Б У 

против 

Завода за заштиту споменика културе града Београда – установе културе од 

националног значаја, Калемегдан Горњи град 14 
 

због тога што орган власти:  

 

није поступио / није поступио у целости /  у законском року 

                                            (подвући  због чега се изјављује жалба) 

 

по мом захтеву  за слободан приступ информацијама од јавног значаја који сам поднео  том 

органу  дана _____._____._____.  године, а којим сам тражио/ла да ми се у складу са Законом о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја омогући увид- копија документа који 

садржи информације  о /у вези са: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                   (навести податке о захтеву и информацији/ама) 

 

На основу изнетог, предлажем да Повереник уважи моју жалбу и омогући ми приступ 

траженој/им  информацији/ма. 

Као доказ , уз жалбу достављам копију захтева са доказом о предаји органу власти. 

Напомена: Код жалбе  због непоступању по захтеву у целости, треба приложити и 

добијени одговор органа власти. 

         

 ________________________________ 

 Подносилац жалбе / Име и презиме 

 ________________________________                                          

                         Адреса 

 ________________________________ 

                  други подаци за контакт 

                                               ________________________________                                                           

                        потпис 

У _______________, дана _____._____._____. године 
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6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

Завод врши делатност заштите на подручју свих 17 градских општина, у складу са 

Законом о културним добрима и другим прописима из ове области. 

 

На основу Закона о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94), делатност заштите 

културних  добара обухвата: 

- истраживање и евидентирање 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 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, 

ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 

 

У вршењу својих надлежности, обавеза и овлашћења, Завод за заштиту споменика 

културе града Београда поступа у складу са прописима којима је регулисана његова 

делатност. 
 

Завод за заштиту споменика културе града Београда врши делатност заштите, коришћења и 

презентације споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких 

налазишта и знаменитих места као непокретних културних добара и њихове заштићене 

околине, у поступцима који су регулисани Законом о културним добрима и подзаконским 

актима, Законом о општем управном поступку, Законом о планирању и изградњи и другим 

прописима. 

 

На захтев надлежних органа и институција, Завод за заштиту споменика културе града 

Београда израђује услове чувања, одржавања и коришћења непокретних културних добара, 

као и непокретних добара која уживају претходну заштиту и доставља их органу 

надлежном за припремање просторног, односно урбанистичког плана, ради њиховог 

уграђивања у просторне и урбанистичке планове. 

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда сарађује са соптвеницима и носиоцима 

права коришћења непокретних културних добара, урбанистичким и организацијама за 

заштиту природе и животне средине, туристичким, васпитним, образовним, научним и 

другим организацијама на заштити, коришћењу и пропагирању непокретних културних 

добара. 
 

Основна делатност Завода јесте заштита споменика културе, просторних културно-

историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места. На подручју града 

Београда утврђено је 409 непокретних културних добара и то: 15 културних добара од 

изузетног значаја, 51 културно добро од великог значаја и 319 културних добара. 

 

Статус претходне заштите ужива 212 добара, а од тога: 89 објеката градске архитектуре, 43 

oбјеката сакралне архитектуре, 15 јавних споменика и спомен-обележја, 7 просторних 

целина, 27 археолошких налазишта и 31 објекат народног градитељства.  
 

НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 
 
 

 
 
 категорија 

изузетан 

значај 

велики  

значај 

културна 

добра 
УКУПНО  КУЛТУРНА ДОБРА 

 врста 

 споменици културе 11 46 316 373 
 
 Просторне култорно-историјске целине 3 3 3 9 
 
 археолошка налазишта 1 / 21 22 
  знаменита места / 2 6 8 
  

УКУПНО 15 51 346 412 
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ДОБРА КОЈА УЖИВАЈУ СТАТУС ПРЕТХОДНЕ ЗАШТИТЕ 

 

објекти градске архитектуре 49 УКУПНО  

 

 

објекти сакралне архитектуре 43 

 

 

 

 

јавни споменици и спомен-обележја 9  

 

 

целине 9  

 

 

археолошка налазишта 26  

 

 

народно градитељство 32 168  

 

 

 

 

 
НАПОМЕНА: Од укупног броја добра која уживају статус претходне заштите 23 је у роцедури за 

утврђивање статуса културног добра 
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8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 

 

 

Легислативни оквир за деловање Завода обухвата: 

- Закон о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94, 52/11 др.закон, 99/11 

др.закон) 

- Закон о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009) 

- Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“33/97, 31/01, „Сл. гласник 

РС“ 30/10) 

- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009 и 81/2009, - 

испр.64/2010, - одлука УС, 24/2011, 121/2012) 

- Закон о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним 

без грађевинске дозволе („Сл.гласник РС“, бр.25/2013) 

- Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, 42/91 и 71/94, 79/2005 – др.закон, 

81/2005 – испр.др.закона и 83/2005 – испр.др.закона) 

- Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Службени 

гласник РС» бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) 

- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011, и 93/2012 ) 

- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 125/03, 12/2006) 

- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012) 

- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2006 и 54/2009)  

- Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд, 

од значаја за град Београд („Сл.лист града Београда“, бр.19/2012 ). 

 

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, ICCROM…). 
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9. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

    И ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

 

У складу са одредбама Закона о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94,  

52/11 др.закон, 99/11 др.закон) и Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, 

бр.72/2009 и 81/2009, - испр.64/2010, - одлука УС, 24/2011, 121/2012) Завод пружа 

заинтересованим лицима следеће услуге:  

 

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 сагласности на инвестиционо-текуће одржавање објеката по захтевима 

сопственика и корисника културних добара и добара која уживају претходну заштиту; 

 

3. Надзор над спровођењем мера техничке заштите на културним добрима и добрима 

која уживају претходну заштиту; 

 

4. Сарадња и учешће у изради урбанистичких и просторних планова; 

 

5. Обезбеђивање увида у Регистар и документацију културних добара и добара која 

уживају претходну заштиту за истраживаче и студенте Београдског универзитета; 

 

6. Праћење стања културних добара и добара под претходном заштитом; 

 

7. Издавање услова и сагласности за постављање: средстава за оглашавање на 

објектима, 

летњих башти, елемената урбаног мобилијара на јавним површинама, 

инфраструктурних постојења и др. у зонама града које представљају целине под 

заштитом или под претходном заштитом, а на основу одговарајућих правилника и 

прописа и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

– установа културе од националног значаја 

Информатор о раду 

 

28 

 

Захтев за издавање потврде о статусу објекта 

                                                                                                                                          ЗЗСКГБ-01        

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  

КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

– УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Београд, Калемегдан Гроњи град 14 

Београд 

 

 

Молим вас да ми издате потврду о статусу  објекта  __________________________ 

                                                                                                        ( улица и број ) 

у ____________, у смислу Закона о културним добрима (''Сл. гласниик РС 71/94). 

 

Београд, ____________                                                           Подносилац захтева 

                    (датум) 

                                                                                      ____________________________ 

 

                                                                                                           Адреса 

                                                                                     _____________________________                                                                                             

                                                                                     _____________________________ 

 

 

 

Објекат _________________________________________       у ________________ 

                                       (улица и број )                                                  (место) 

 

Има статус: 

Културног добра 

1. споменика културе 

2. археолошког налазишта 

3. знаменитог места 

4. у оквиру просторне културно историјске целине 

 Добра под претходном заштитом 

1. појединачно 

2. у оквиру целине 

 

 Нема статус 

 

       За све интервенције на објектима или просторним целинама које имају статус културног 

добра или добра које ужива претходну заштиту,морају се прибавити услови за предузимање 

мера техничке заштите и сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда на 

пројекат и документацију. 

 

                                                                                                        Стручни сарадник 

                                                                М.П.                          ______________________           
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Захтев за издавање решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке 

заштите (конзерваторски услови) 

 
 

                                                                                                                             ЗЗСКГБ-02        

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  

КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

– УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Београд, Калемегдан Гроњи град 14 

Београд 

                                                                                                                     

 

 

 

              Молим вас да ми издате решење о утврђивању услова за предузимање  

мера техничке заштите:  

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

на објекту у ул.______________________________ бр.___ у ___________________ 

                                                                                                                  (место) 

 

 

 

У прилогу вам достављам: 

 

- правни основ (власнички лист, уговор са Скупштином станара оверен у суду, уговор о 

закупу са сагласношћу закуподавца...) 

- копију плана парцеле 

- идејно решење 

- информација о локацији 

- __________________________ 

- __________________________ 

                                                                                                                  

                                                                                                 Подносилац захтева 

 

                                                                                           _______________________ 

 

                                                                                                           Адреса 

 

                                                                                             ______________________ 

 

 

 

 

 

 
                                



 

 

На основу члана 3. и члана 10. Закона о јавним службама („Сл. Гласник РС“, бр.42/1991 и 

71/1994), одредби Правилника о одређивању врсте послова и услуга које Завод за заштиту 

споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја обавља за трећа 

лица уз накнаду и о начину утврђивања те накнаде, члана 48. Статута Завода за заштиту 

споменика културе града Београда и Одлуке о измени Статута Завода за заштиту споменика 

културе града Београда бр.Р 1211/14 од 02.04.2014. године,Управни одбор Завода за заштиту 

споменика културе града Београда на седници одржаној 11.05.2015. године, донео је 
 

 

Ц Е Н О В Н И К 

услуга Завода за заштиту споменика културе града Београда – установе културе од 

националног значаја 

 

Овим ценовником утврђују се цене услуга овог Завода према трећим лицима: 

 

1. Услуге које проистичу из овлашћења и обавеза у складу са Законом о културним 

добрима (“Сл. гласник РС” бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон):  

 

1.1. Утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за следеће 

интервенције: 

1.1.1. Конзервација, рестаурација, адаптација, санација, реконструкција, доградња 

и надзиђивање објеката 

стамбени простор  –  до 100 m
2
        5.000,00 дин. 

од 101 – 400 m
2
                 10.000,00 дин. 

од 401 – 2.000 m
2
                 20.000,00 дин. 

      преко     2.000 m
2
                             30.000,00 дин. 

 

пословни простор –  до 100 m
2
                  10.000,00 дин.  

    од 101 – 400 m
2
                 20.000,00 дин. 

    преко     400 m
2 
                             50.000,00 дин. 

    

1.1.2. Изградња новог објекта 

стамбени простор  –  до 100 m
2       

15.000,00 дин. 

     од 101 до 400 m
2
     30.000,00 дин. 

    од 401 – 2.000 m
2
                 50.000,00 дин. 

        преко     2.000 m
2
                             70.000,00 дин. 

 

пословни простор –  до 400 m
2
                  50.000,00 дин. 

       преко 400 m
2
                            100.000,00 дин. 

 

 

 1.1.2.1. Услови чувања, одржавања и коришћења археолошких налазишта приликом 

изградње нових објеката         паушал 50.000,00 дин. 

 

1.1.3. Рестаурација и конзервација, реконструкција и санација фасада 

објеката који имају сведену фасадну декорацију                10.000,00 дин. 

објеката са богато орнаментираним фасадама                15.000,00 дин. 

 

1.1.3.1. Декоративно осветљење фасада     10.000,00 дин. 

 

Напомена: Израда услова за предузимање мера техничке заштите за рестаурацију 

фасада по захтеву Савета зграда/Скупштине станара се не наплаћује 

 

1.1.4. Измене / реконструкције на фасадама 

(реконструкције портала, излога и прозора, затварање/застакљивање тераса и 

лођа, изградња надстрешница и рампи, доградња лифта и сл.) 

 стамбени простор                                 5.000,00 дин. 

 пословни простор        20.000,00 дин. 



 

1.1.5. Израда акта којим се одбија захтев странке за утврђивању услова за 

предузимање мера  техничке заштите       1.000,00 дин. 

 

1.1.6. Сагласност / мишљење на израђен пројекат и документацију на основу 

издатих мера техничке заштите за све наведене интервенције у тачкама 1.1.1. 

– 1.1.4. 

Израда сагласности/мишљења се обрачунава у износу од 40% од вредности 

издатих услова за предузимање мера техничке заштите. 
 

1.1.7. Обнављање / продужење утврђених услова за предузимање мера техничке 

заштите           5.000,00 дин. 

 

1.1.8. Излазак стручне службе на терен                                                          3.000,00 дин. 

 

1.1.9. Излазак стручне службе на терен који подразумева ангажовање стручних 
сарадника-експерата којима Завод не располаже                     10.000,00 дин. 

 

 

2. Услуге које проистичу из овлашћења и обавеза у складу са Правилником о типу, 

величини, условима и поступку за постављање објеката и средстава за оглашавање на 

територији града Београда („Сл.лист града Београда“ бр.27/09) и Законом о општем 

управном поступку (“Сл. лист СРЈ” бр.33/97, бр.31/01 и „Сл. гласник РС” бр.30/10), по 

захтеву физичких и правних лица: 

 

2.1. Израда Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за: 

 

2.1.1.Постављање објеката за оглашавање 

Објекти за оглашавање (посебни објекти за оглашавње - билборди, „City light“ и „City tower”, 

објекат за слободно оглашавање и остали објекти за оглашавање) 

 По комаду објекта за оглашавање                30.000,00 дин. 

 

2.1.2.Постављање средстава за оглашавање 

средства за оглашавање (пано, плакат, налепница, електронски диспле, светлећа слова, ласерски 

приказ, транспарент – платнени, пвц и сл., огласна витрина, балон и др.средства која садрже 

огласну поруку: 

 Средства за оглашавање постављена на фасадама објекта    15.000,00 дин. 

  Средства за оглашавање на скелама, калканима и крововима зграда   30.000,00 дин. 

  Средства за оглашавање- промоцију специјалних манифестација  100.000,00 дин 

  Мурали                 150,00 дин/m2 
 

 

2.2.  Израда Решења о сагласности на пројекат и документацију: 

  Израда решења о сагласности на Пројекат и документацију израђену у складу са 

издатим за предузимање мера техничке заштите се обрачунава у износу од 25 %од 

вредности  издатих Решења о утврђивању услова за предузимање мера техничке 

заштите. 
 
 

2.3. Обнављање / продужење важења Решења Завода: 

 2.3.1. Услова за предузимање мера техничке заштите      5.000,00 дин. 

 2.3.2. Сагласности  на пројектну документацију      5.000,00 дин 

 

 

    2.4. Израда Решења којим се одбија захтев странке за утврђивању услова за 

предузимање мера  техничке заштите                                                              1.000,00дин 

 

 

    2.5. Израда Решења којим се одбија захтев странке за сагласности на пројектну   

документацију                                                                                                   1.000,00дин 

 



 

 

 

3.  Услуге које проистичу из овлашћења и обавеза у складу са Одлуком о постављању 

баште угоститељског објекта на територији Града Београда („Службени лист Града 

Београ- да”, бр. 11/14, 25/14 – испр. и 34/14) и Одлуке о изменама и допунама одлуке о 

постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист 

Града Београда“ бр.2/15), по захтеву физичких и правних лица: 
 

3.1. Сагласност за постављање отворених и затворених башти и продужење сагласности 

за постављање отворених и затворених башти на годишњем нивоу: 
Отворене баште до 10 m

2
 површине       5.000,00 дин. 

Отворене баште површине од 10 – 30 m
2
             10.000,00 дин. 

Отворене баште површине преко 30 m
2
             15.000,00 дин. 

Затворене баште         40.000,00 дин. 

 

 

4. Сагласност (у форми мишљења) на: 

инвестиционо одржавање/измене на фасади (прозори, врата, клима уређаји и сл.) 

стамбени простор –              паушал од 3.000 – 10.000,00 дин. 

пословни простор –            паушал од 5.000 – 20.000,00 дин. 

пренамена простора и објеката/измене на фасади         паушал од 3.000 – 15.000,00 дин. 

измењену пројектну документацију                                             5.000,00 дин. 

одржавање манифестација                            10.000 – 150.000,00дин. 

дозвола за снимање                              5.000 – 150.000,00 дин. 

постављање базних станица        50.000 дин/по комаду 

санација, конзервација и подизање надгробних споменика      1.000,00 дин. 

 

Напомена: Издавање сагласности за одржавање хуманитарних манифестација се не наплаћује. 

 

 

5. Вршење надзора над извођењем радова у складу са чл. 65. тачка 4. и тачка 6, чл. 72, чл. 

75. тачка 5. и тачка 6, Закона и културним добрима (''Сл. гласник РС'' бр. 71/94, 52/11 др. 

закон и 99/11 др. 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):  

 

5.1. Пројектантски надзор                                                           0,5% - 1,0 % од инвестиције 

 5.2. Конзерваторски надзор        0,5% - 2,0 % од инвестиције 

5.3. Стручни надзор                                                    0,5% - 2,0 % од инвестиције  

5.3 Археолошки надзор   
 5.3.1. Систематска и сондажна археолошка ископавања 

Цена вршења надзора одређује се применом методологије „човек-месец“, у складу 

са реалним учешћем одговарајућих стручних профила (ангажованих радника 

различитих стручних профила, укључујући трошкове обрадепокретног 

археолошког материјала, конзервацију и остале материјалне трошкове) 

 

 5.3.2. Заштитна археолошка ископавања 

Цена вршења надзора одређује се применом методологије „човек-месец“, у складу 

са реалним учешћем одговарајућих стручних профила (ангажованих радника 

различитих стручних профила, плус трошкови обраде покретног археолошког 

материјала, конзервације и остали материјални трошкови) 
 

Напомена: Уколико није позната инвестициона вредност радова, цена вршења надзора 

одређује се применом методологије „човек – месец“ и усвојене просечне вредности 

бруто норма сата одговарајућих стручних профила (ангажованих радника различитих 

стручних профила). Саставни део овог ценовника је табела калкулације просечних бруто 

вредности норма сата за текућу годину. 

 

 

 



 

 

 

6. Израда техничке документације. На основу Закона и културним добрима (''Сл. гласник 

РС'' бр. 71/94, 52/11 др. закон и 99/11 др. 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): 

 

6.1 Израда идејних решење ИДР 

6.2 Израда идејних пројеката ИДП 
       6.3 Израда пројекта рестаурације и конзервације  

6.4 Израда пројеката за грађевиснку дозволу ПГП 

6.5 Израда пројеката за извођење ПЗИ  

6.6 Израда пројеката изведеног објекта ПИО 
6.7 Техничка контрола пројеката 

      10% - 15% од вредности израде техничке документације 

 

Цена израде свих наведених врста техничке документације одређује се према степену 

сложености конзерваторско-рестаураторских радова који се дефинишу пројектом и реалном 

потребом ангажовања разних профила стручњака и сарадника (ангажованих радника) који 

учествују у реализацији пројекта. 

 

7. Израда стручних мишљења, контроле, експертиза, истраживања обрачунава се у складу са 

реалном потребом ангажовања разних профила стручњака и сарадника (ангажованих радника) 

који учествују у реализацији пројекта. 

 

 

8. Сарадња на изради урбанистичких и просторних планова у складу са Законом о 

културним добрима (“Сл. гласник РС” бр. 71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) и 

Законом 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) 

 

8.1. Израда елабората услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и 

добара која уживају претходну заштиту и мере њихове заштите за потребе израде 

урбанистичких планова и мишљења на нацрт Плана 
 

Поступак утврђивања цене за израду Елабората услова чувања, одржавања и коришћења 

културних добара и добара која уживају претходну заштиту и мере њихове заштите за 

потребе израде урбанистичких планова према следећем методолошком поступку: 
 

1. Дефинише се статус простора за који се израђују Услови заштите (просторна културно-    

историјска целина, целина под претходном заштитом, археолошко налазиште). 

Израчунава се Пс – стварна површина простора под заштитом.  

2. Дефинише се  постојање појединачних културних добара и/или добара под претходном 

заштитом у оквиру Плана.  

3. Уколико се у обухвату Плана налази културно добро од изузетног значаја, што 

подразумева сарадњу са Републичким заводом за заштиту споменика, површина простора 

под заштитом се увећава за 30% (Пи).  

4. Утврђује се коригована површина Пк = Пс + Пи 
 

На основу кориговане површине Пк утврђује се потребан број норма сати (НС) који се 

множи са бројем стручњака који учествују у изради, тиме се добија укупан број норма 

сати (НС) за израду елабората. Множењем броја норма сати (НС) са ценом норма сата из 

Табеле калкулације просечних бруто вредности норма сата за текућу годину (која је 

саставни део Ценовника), добија се укупна цена израде елабората. 

Коначном ценом израде Елбората услова чувања, одржавања и коришћења културних 

добара и добара која уживају претходну заштиту и мере њихове заштите за потребе 

израде урбанистичких планова обухваћено је и давање мишљења на нацрт плана и 

сарадња у процесу израде плана до коначног усвајања. 

 



 

9. Услуге Одсека за документацију 

 9.1. Издавање уверења о статусу и сигнатури                    1.500,00 дин. 

 

 9.2.Издавање уверења о (не)располагању траженом документацијом                1.500,00 дин. 

 

 9.3. Истраживање документације Завода за заштиту споменика културе града Београда 

које се врши по захтеву по захтеву физичких и правних лица (осим за досијеа    

културних добара)                                                                   истраживачки сат   2.000,00 дин. 

 

 

  9.4. Издавање копија документације из списа предмета и писане документарне грађе 

 

 1 копија А4 – 20,00дин. 

 1 копија А3 – 40,00 дин. 

 1 копија са овером А4 – 40,00 дин. 

 1 копија са овером А3 – 80,00 дин. 

 Уколико се захтева фотокопирање докумената истог дана цене се удвостручују. 

 

9.5. Издавање фотокопија документације 

 

а)  фотодокументација  – историјска / архивска и фотодокументација Завода за заштиту 

споменика културе града Београда 

 

Формат  Копија Копија са овером 

А4 100 дин. 200 дин. 

А3 150 дин. 300 дин. 
 

 

б)  техничка документација – историјска / архивска  / других установа и организација осим 

Завода за заштиту споменика културе града Београда  

Формат  Копија Копија са овером 

A4 200 дин. 400 дин. 

A3 300 дин. 600 дин. 

A2 1.000 дин. 1.500 дин. 

А1 1.300 дин. 1.800 дин. 

А0 1.500 дин. 2.000 дин. 

 

д) техничка документација коју је израдио Завод за заштиту споменика културе града 

Београда 

Формат  Копија Копија са овером 

A4 2.000 дин. 3.000 дин. 

A3 3.000 дин. 4.000 дин. 

A2 6.000 дин. 7.000 дин. 

А1 12.000 дин. 13.000 дин. 

А0 15.000 дин. 16.000 дин. 

  

      9.6.  Издавање дигитализоване / скениране документације (формати JPEG, TIFF, PDF)  
  

a) текстуални документи А4 и А3 формата, 150-200 dpi – 200,00 

 

         б) фотодокументација – историјска/архивска  

Врста 300 dpi 600 dpi и више 

Фотографија  500 дин. 1.000 дин. 

Негативи  1.000 дин. 2.000 дин. 

 

         ц) фотодокументација Завода за заштиту споменика културе града Београда 

Врста 300 dpi 600 dpi и више 

Фотографија  1.000 дин. 2.000 дин. 

Негативи  2.000 дин. 4.000 дин. 



  

          д) техничка документација – историјска/архивска документација  

Формат  300dpi 400 dpi 

A4 500 дин. 1.000 дин. 

A3 1.000 дин. 2.000 дин. 

A2 1.500 дин. 3.000 дин. 

А1 1.800 дин. 3.600 дин. 

А0 2.000 дин. 4.000 дин. 

 

е) техничка документација коју је израдио Завод за заштиту споменика културе града 

Београда 

Формат  300dpi 400 dpi 

A4 5.000 дин. 8.000 дин. 

A3 10.000 дин. 12.000 дин. 

A2 12.000 дин. 15.000 дин. 

А1 15.000 дин. 18.000 дин. 

А0 20.000 дин.           / 
 

 

    9.7. Снимање материјала на медијуме: 

CD - 150,00 дин.  

DVD - 350,00 дин. 

 
 

10. Продаја публикација по посебном ценовнику 
 

11. Цена за коришћење имена и лика културног добра у комерцијалне сврхе утврђује се 

путем уговора, а у складу са Законом о културним добрима (“Сл. гласник РС” бр. 71/94, 

52/11-др. закон и 99/11-др. закон). 
 

 

12. Услуга графичког дизајна и припрема за штампу утврђује се путем уговора. 

 

* 

Изузетно, у посебним и оправданим случајевима, директор Завода може донети одлуку о 

ослобађању од плаћања услуга које Завод за заштиту споменика културе града Београда – 

установа културе од националног значаја обавља за трећа лица. 

 

Усвајањем овог Ценовника престаје да важи Ценовник услуга Завода за заштиту споменика 

културе града Београда бр. Р 39/4/13 од 04.01.2013. године и Измене и допуне ценовника услуга 

Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. Р 4587/2/13 од 24.12.2014. године.  
 

Овај Ценовник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Завода за заштиту 

споменика културе града Београда.  

 

 

 

 

в.д.председника Управног одбора Завода 

за заштиту споменика културе града Београда 

 

Петар Данојевић 

 

 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

– установа културе од националног значаја 

Информатор о раду 

 

30 

 

 

Захтев за издавање решења о давању сагласности на пројекат и 

документацију                                                                                                      
 

    ЗЗСКГБ-03 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  

КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

– УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 

Београд, Калемегдан Гроњи град 14 

Београд 

 

 

 

 

 

    Молим вас да ми издате решење о давању сагласности на пројекат и документацију 

 

 _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

а која је урађена у складу са вашим решењем бр._____________ од ______________ 

 

 

У прилогу вам достављам ________ примерка пројекта, као и 1 примерак сепарата графичких 

прилога. 

 

Саставни део пројекта је и лиценца пројектанта као и услови Завода за заштиту споменика 

културе града Београда. 

 

 

 

                                                                                          Подносилац захтева 

 

                                                                                 ____________________________ 

 

 

 

                                                                                                        Адреса 

 

                                                                                _____________________________ 
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10. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда у складу са чланом 132. Закона о 

јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 124/12) доставља Управи за јавне набавке 

тромесечне извештаје о закљученим уговорима о јавним набавкама и то: 

- образац А – за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних 

набавки (осим у поступку јавне набавке мале вредности) 

- образац А1 – за евидентирање података о изменама закључених уговора  

- образац А2 – за евидентирање података о извршењу закључених уговора  

- образац Б  - за евидентирање података о закљученим уговорима у поступцима јавних 

набавки мале вредности 

- образац В -за евидентирање података о поступцима јавних набавки 

- образац Г - за евидентирање података набавкама на које се закон не примењује 

 

Завод је именовао Службеника за јавне набавке: Јелена Бован, дипл.инж.орган.наука. 

На основу Финансијског плана и Плана рада за 2014. годину Завод је израдио План 

набавки за 2014. годину (у Заводу заведен под бројем Р2687/14 од 14.07.2014. године ) 

који се састоји од Плана јавних набавки и Плана набавки на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује. 
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11.  БУЏЕТ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА  

БЕОГРАДА   ЗА 2014. ГОДИНУ  

 

 

 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  

 ЗА 2013. ГОДИНУ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( КЛАСА 7 и КЛАСА 8 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ                                                          63.301.903,57 

  

  1.1.   Бруто зараде                                                                                           35.787.138,22 

  1.2.   Доприноси     6.405.897,68 

  1.3.   Материјални трошкови - превоз                                           1.594.721,11  

  1.4.   Материјални трошкови -  платни промет                                             214.100,00 

  1.5.   Материјални трошкови - електрична енергија и лож уље                   1.168.385,94                     

  1.6.   Материјални трошкови – вода, обезбеђење и чистоћа                         1.808.057,24 

  1.7.   Материјални трошкови – телефонске услуге и интернет                        429.327,79 

  1.8.    Јубиларне награде                                                                                    1.424.647,00 

  1.9.   Управни и надзорни одбор                                                                         100.000,00     

  1.10.   Финансирање програма                                                                          5.742.990,59 

  1.11.  Извођење радова на кући Степе Степановића у Кумодражу               6.180.759,00 

        ( у 2013. годину преносе се средства у износу  

           од  3.712.414,87 динара) 

  1.12.  Пројекти Министарства за културу и информисање                           2.445.879,00 

         ( у 2013. годину преносе се средства у износу  

           од  300.000,00 динара) 

 

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ 

    ПОСЛОВЕ, НАРОДНА СКУПШТИНА  И ДР   1.552.600,00 

 

2.1. Народна скупштина                                                                                      625.000,00 

2.2.    Секретаријат за комуналне и стамбене послове      927.600,00 

 

3. МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ                           2.199.936,24      

3.1.   Меморандумске ставке за рефундацију расхода                                     2.199.936,24      

 

4. ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА РЕПУБЛИКА             3.829.027,64  

 

4.1.    Министарство рада, запошљавања и социјалне политике             3.096.108,26      

4.1.1.  Извођење радова на споменицима                   399.377,51 

4.1.2.  Спомен обележје Липовачка шума                                                            766.739,65 

4.1.3.  Спомен костурница на Белом камену – Космај                                        462.623,10 

4.1.4.  Споменик палим ратницима 1912-1918 Село Парцани                           240.300,00 
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4.1.5.  Споменик палим борцима у селу Младеновац                                         454.180,00 

4.1.6.  Спомен обележје у Малој Врбици                                                             327.138,00 

4.1.7.  Спомен обележје на брду Варовница                                                        445.750,00 

    

4.2.  Министарство културе и информисања  732.919,38 

4.2.1. Главни пројекат санације централне куле на Старом Сајмишту                7.858,80 

4.2.2. Израда техн. докум. постојећег стања –  

          Астрономска опсерваторија  252.588,58 

4.2.3. Израда монографије опус Рајка Татића                                                     472.472,00 

 

5. СОПСТВЕНИ  ПРИХОДИ           27.034.953,23   

5.1.    Издавање конзерваторских услова и сагласности, израда  

          пројеката, вршење надзора и др.                                                           27.034.953,23   

   

6.   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  

      НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                71.492,68       
6.1.     Примања од продаје залиха производње - публикације                          71.492,68                 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНИ  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                 97.989.913,36 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Неутрошена средства на дан 31.12.2013. године  у износу од 9.378.711,44 динара, 

односе се на  средства дозначена од:  

 Министарсва рада, запошљавања и 

      социјалне политике    3.402.531,25 

 Министарство културе и информисања                                             1.963.765,32 

 Секретаријата за културу – Министарство културе и  

информисања 300.000,00 

 Секретаријат за културу – Радови на родној кући                            3.712.414,87 

Степе Степановића                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СТРУКТУРА ПРИХОДА ИЗ СРЕДСТАВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 

 КУЛТУРУ ЗА ПРОГРАМСКУ ДЕЛАТНОСТ    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Израда предлога Одлука о категоризацији, утврђивању и  

брисању из регистра  културних добара     196.336,29 

   

1.1.  Утврђивање непокретности за културна добра      196.336,29 

1.1.1.Стамбена зграда са изложбеном галеријом МСУ, Париска бр.14                19.136,80                                                                                         

1.1.2.Фабрика „Телеоптик“ у Земуну, Ул.цара Душана 139        23.126,08 

1.1.3.Кућа породице Бајлони, Ул.кнеза Милоша бр.68, Београд                          23.628,60 

1.1.4.Врт Добросава Живковића у Лесковцу, општина Лазаревац 24.979,60 

1.1.5.Дом удружења југословенских инжењера и архитеката, Ул.кнеза  

Милоша бр.7-7а, Београд 29.835,61 

1.1.6.Зграда у Ресавској улици бр.18, Београд 38.809,60 

1.1.7.Дом штампе, Трг Републике 5, Београд (пренета нереализована  

oбавеза из Програма за 2012. годину)  36.820,00 
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2.      Истраживања                                                                                                294.696,62 

 

2.1.    Систематска истраживања фондова                                                      246.309,43  

2.1.1.   Наставак систематских истраживања савремене архитектуре                  85.511,55 

2.1.2.   Систематско истраживање Новог гробља     27.141,84 

2.1.3.  Систематско истраживање са утврђивањем географских координата 

евидентираних објеката на територији општине Младеновац за  

           7 насеља: Сенаја, Шепшин, Дубоне, Белуће, Велика Крсна,  

           Младеновац село и Границе.     53.320,40 

2.1.4.  Праћење стања културних добара на подручју ГО савски венац  

           и Врачар (пренета нереализована обавеза из 2012. године)     80.335,64 

2.2.    Израда и анализа студија о културном наслеђу     48.387,19 

2.2.1. Анализа урбане структуре целине „Стари Београд“ у циљу  

          редефинисања предлога одлуке о утврђивању непокретности за  

          културно добро и пратеће документације, односно елабората   48.387,19 

           

3.     Документација о културним добрима и добрима под  

        претходном заштитом                                                                                 783.288,07 

 

3.1.   Прикупљање, израда и обрада документације                                           386.476,26 
3.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада документације за 

          културна добра и добра која уживају претходну заштиту                          72.603,06 

3.1.2. Формирање базе материјала за потребе делимичне или потпуне  

          реконструкције оштећеног, уништеног или украденог културног  

          добра или добра под претходном заштитом са приоритетном  

          обрадом добара под највећим ризиком: јавне скулптуре у бронзи 

          и фасадне скулптуре            176.000,00 

3.1.3.  Истраживање, техничко снимање и израда пројекта  

          реконструкције Старе породичне куће Миловановића у насељу  

          Велики борак, општина Барајево       17.873,20 

3.1.4. Систематизовање дигиталне фотодокументације Завода за заштиту 

          споменика културе града Београда                                                               120.000,00 

3.2.    Дигитализација документације                                                                 113.504,81 

3.2.1. Наставак дигитализације техничке документације                                     113.504,81 

3.3.    Библиотека                                                                                                    283.307,00 
3.3.1. Обрада и унапређење библиотечког фонда                                                   91.307,00 

3.3.2. Прикупљање грађе за хемеротеку                                                                 192.000,00  

 

4.        Израда конзерваторско-рестаураторских пројеката                       2.856.438,78 

 

4.1.      Београдска тврђава                                                                                   150.000,00 
4.1.1.  Главни пројекат реконструкције спољњег електроенергетског 

           прикључка и Главни пројекат инсталација ниског напона и  

           електричног осветљења Римског бунара    150.000,00 

4.2.     Градска архитектура                                                                                 528.396,78 

4.2.1.   Пројекат рестаурације фасада Дома Јеврема Грујића   144.796,78 

4.2.2.   Идејни пројекат куће Степе Степановића                              383.600,00 

 4.3.     Сакрална архитектура                                                                            169.819,00  
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4.3.1.   Пројекат уређења порте цркве Св.Илије  и цркве брвнаре у  

             Вранићу   169.819,00 

4.4.     Јавни споменици и спомен-обележја                                                    2.008.223,00 

4.4.1.  Интервенције на јавним споменицима и  

            спомен обележјима                                                                                   2.008.223,00       

 

5.      Презентација културних добара и добара под  

         претходом заштитом                                                                              1.612.231,23  

 

5.1.    Издавачка делатност                                                                             1.106.585,04 

5.1.1. Часопис ''Наслеђе'' бр. 14                                                          701.010,40                              

5.1.2. Каталози за 10 споменика културе                                                             213.840,00 

5.1.3. Дигитална и интернет презентација часописа „Наслеђе“ бр. I-IV          191.734,64 

5.2.    Едукација                                                           500.000,00 
5.2.1. Стручна конференција    500.000,00  

5.3.     Односи са јавношћу                                                                                       5.646,19 
5.3.1.  WEB презентација      5.646,19   

 

      Укупно програми Секретаријат за културу                                         5.742.990,59    

 

6.  Неузмирене обавезе из буџета Града Београда за 2013. годину 

     По реализованим програмима установе из Плана рада за 2013.  

     годину које се преносе на терет буџета за 2014. годину   626.845,63 

 

7.   Министарство културе                                                                              2.445.879,00                
( у 2014. годину преносе се средства у износу  

           од  300.000,00 динара) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                   27.034.953,23 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Издавање конзерваторских услова и сагласности                                 24.248.953,23 

 

2. Вршење конзерваторског  надзора                                                             2.786.000,00 

2.1.   Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на 

          реконструкцији иревитализацији објекта „Парни млин“                          960.000,00 

2.2.  Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова 

на реконструкцији  „ Hotel Continnental“                                                     375.000,00 

2.3.  Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова 

на реконструкцији аутентичног улаза хотела „Москва“          265.000,00 

2.4. Вршење конзерваторског и археолошког надзора за радове  

на платоу Природно-математичког факултета у Београду               540.000,00 

2.5.  Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова 

на реконструкцији хотела „ Excelzior“                                            206.000,00 

2.6. Вршење конзерваторског надзора над радовима на  

Хотелу „ Балкан“                   120.000,00 

2.7. Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова   

на објекту у Улици Тадеуша Кошћушка 16                                               100.000,00 
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2.8. Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова   

на објекту Немачка школа                                                                           150.000,00 

2.9. Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова   

          на објекту у Улици Карађорђева 65                                                             70.000,00 

 

 

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ ПРИХОДА 

ИЗ СРЕДСТАВА  

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ 2013/2012 

 

Врста прихода Износ 2013 Износ 2012 Однос 

2013/2012 

Зараде и доприноси 42.193.035,90 38.136.169,30 110,64% 

Материјални трошкови 5.314.592,08 5.055.550,54 105,12% 

Програми 5.742.990,59    10.537.378,31 54,50% 

Министарство културе 2.445.879,00       3.159.882,00                 77,40%    

Пројекат Београд 2020 / 3.000.000,00 / 

Капитално одржавање 

објеката – радови на кући 

Степе Степановића 

6.180.759,00 / / 

Набавка опреме  / / / 

Јубиларне награде 1.424.647,00 547.821,50 260,06% 

Укупно: 63.301.903,57 60.436.801,65 104,74% 

                                

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 

 Секретаријат за културу                                                       60.856.024,57    

62,10% 

 Секретаријат за културу - Министарство културе            2.445.879,00      

2,50%  

 Министарство рада и социјалне политике                          3.096.108,26     

3,16% 

 Министарство културе и информисања                                 732.919,38      

0,75% 

 Секретаријат за комуналне и стамбене послове                1.552.600,00      

1,58% 

       и Народна скупштина                                                             

 Меморандумске ставке за рефундацију расхода                 2.199.936,24     

2,25% 

 Сопствени приход                                                                    27.034.953,23  

27,59% 

 Приход остварен продајом публикација                                   71.492,68     

0,07%           

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

        УКУПНИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                                     97.989.913,36  

100,00% 

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ РАСХОДА И УЛАГАЊА У  

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( КЛАСА 4 и КЛАСА 5 ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

 

1. Зараде и обавезе за доприносе                                                                  59.538.732,41 

1.1.  Зараде                                                                                                        50.499.348,99 

1.2.  Обавезе за доприносе                                                                                9.039.383,42   

                                                                                                                                              

2. Превоз на посао и са посла и поклони за децу запослених                   1.964.627,18 
2.1. Поклон за децу запослених за Нову годину                                              100.000,00     

2.2. Превоз на посао и са посла                                                                      1.864.627,18 

                                                                                             

3. Социјална давања запосленима                                                                2.262.171,66 

3.1. Исплата накнада на терет фондова                                                         2.031.301,66     

3.2. Помоћ у случају смрти у породици запосленог                                         54.000,00     

3.3. Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи запосленима                176.870,00    

  

4.  Јубиларне награде                                        1.424.647,00 

 

5. Стални трошкови                                                                                      4.967.454,91      

5.1. Трошкови платног промета                                 421.821,54                                                    

5.2. Трошкови електричне енергије и лож уља                                             1.168.385,94                         

5.3. Трошкови воде,  градске чистоће, грађ.зем. и обезбеђења                   1.808.057,24     

5.4. Трошкови телефона, интернета и поште                                                1.094.347,17        

5.5.  Трошкови осигурања опреме, запослених и возила                                153.020,97     

5.6.  Закуп простора - Сајам                                                                                 67.457,55    

5.7. Остали непоменути трошкови  254.364,50    

  

6. Трошкови путовања   144.436,00    

6.1. Службена путовања у земљи                                                                       144.436,00     

                                                                                   

7. Услуге по уговору                                                                                          6.287.917,01 
7.1. Остале административне услуге                                                                  363.522,68      

     ( услуге по уговорима, преко омладинских задруга, копирање и др)         

7.2. Стручна саветовања,котизације,  услуге стручног усавршавања                                                                                 

      и чланарине                                                                                                      402.496,50 

7.3.  Остале опште услуге                                                                                  1.350.423,76                                                                                                                      

        ( услуге по уговорима и др.)                                                                       

7.4. Услуге штампања часописа  и објављивање тендера                                 747.958,00 

7.5. Остале стручне услуге                                                                                 

       (прив. и повр. послови, ауторски уговори и уговор о делу и др. )          2.848.814,54                                                                                      

7.6. Трошкови репрезентације                                                            574.701,53 

 

8.  Специјализоване  услуге                                                                               9.114.751,28 

8.1.  Услуге културе         4.543.639,66 
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8.2.  Медицинске услуге                                                                                       350.400,00     

8.3.  Остале специјализоване услуге                                                                 4.220.711,62 

 

9. Трошкови поправке и одржавања       815.210,08 

 

9.1.    Текуће одржавање опреме                                                                        419.006,08    

9.1.1.  Текуће поправке и одржавање опреме                                                     419.006,08   

         (рачунарска опрема, биротехничка, саобраћајна и др.)          

9.2.    Текуће одржавање зграда и објеката                                                     396.204,00       

9.2.1. Текуће поправке и одржавање зграде Завода                                           396.204,00       

          (замена прозора) 

10. Трошкови материјала                                                                                2.795.714,45  

10.1. Административни материјал     1.568.185,29 

         ( канцеларијски материјал и др )                   

10.2. Стручна  литература и материјали за образовање запослених               129.361,40 

10.3.  Трошкови бензина                            361.713,00 

10.4.  Материјали за културу                                                                               192.000,00   

10.5.  Материјали за одржавање хигијене                                                          415.942,40  

10.6.  Материјал за посебне намене                                                                    128.512,36    

         ( ситан инвентар, потрoшни материјал и др.)  

 

11. Порези и таксе                                                                                             191.108,50 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО РАСХОДИ                                                                                  89.506.770,48  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                      3.689.042,85    

 

1. Набавка опреме и књига                                                                          1.220.698,72 
1.1. Набавка канцеларијског намештаја                                                           534.061,01     

   (  сто, ормани – архивске полице и фотеље )     

1.2. Набавка рачунара и штампача                                                                    269.761,30     

    (  три рачунара, три монитора, штампач и делови за сервер)   

1.3. Уградна опрема (светиљке и лампе      394.078,69 

1.4.  Набавка телефона                                                                                           2.099,00 

1.5. Набавка књига за библиотеку                                                                      20.698,72   

 

2. Капитално огржавање објеката                                                            2.468.344,13 

  / радови на родној кући Степе Степановића/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  

 ИМОВИНУ                                                                                                  93.195.813,33  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

У 2013. години за набавку опреме и одржавање зграде Завода и опреме, Завод је из 

сопствених прихода уложио укупно 2.015.210,08 динара. 

 

 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА  

– установа културе од националног значаја 

Информатор о раду 

 

86 

 

 

 

 УТВРЂИВАЊE ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА   

ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2013. ГОДИНЕ 

 

 

 

ПРИХОДИ.................................................................................................   97.918.420,68                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ПРИМАЊА ОСТВАРЕНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ.............................................................                 71.492,68 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА              97.989.913,36            

 

РАСХОДИ..................................................................................................   89.506.770,48 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 

ИМОВИНУ..................................................................................................    3.689.042,85     

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

УКУПНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                 93.195.813,33 

 

 

ВИШАК ПРИХОДА – СУФИЦИТ ЗА 2013. ГОДИНУ   ....................  4.794.100,03 

 

Средства оствареног суфицита која се  

наменски опредељују за 2014. годину        4.012.414,87 

од тога: 

-Неутрошена средства за извођење радова на кући 

Степе Степановића у Кумодражу                                                     3.712.414,87 

- Неутрошена средства Министарства културе                                       300.000,00 

 

Нераспоређени део суфицита за пренос у 2014. годину                           781.685,16 

 

                     

 

                           в.д. директора 

 

  

                                                                                           Нела Мићовић дипл.археолог 
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ПЛАН РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ 

ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

I    УВОД 

 

1.  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. Једина је 

установа ове врсте на територији града Београда која је, у складу са Законом о културним 

добрима, надлежна на територији  свих 17 градских општина.  

Обавеза Завода је да, између осталог, континуирано ради на:  

- проучавању градитељског наслеђа  

- валоризацији културних добара 

- заштити, очувању и унапређењу културних добара 

- формирању и реализацији мера техничке заштите на културним добрима и добрима  

под претходном заштитом. 

 

Влада Републике Србије на својој седници од 30.априла 2013. године донела је Одлуку 05 број 

022-3566/2013 о стицању статуса установе културе од националног значаја  („Сл.гласник РС“ 

бр.41/13), на основу које је Завод за заштиту споменика културе града Београда стекао статус 

установе културе од националног значаја. 

 

2.  Правни оквир деловања 

Легислативни оквир за деловање Завода обухвата:  

- Закон о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11-др.закон) 

- Закон о култури („Сл.гласник РС“ бр.72/2009) 

- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, 33/97, 31/01) 

- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009 и 81/2009) 

- Закон о јавним службама („Сл. гласник РС“, 42/91 и 71/94) 

- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 9/2002, 87/2002) 

- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 125/03, 12/2006) 

- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 116/2008) 

- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 61/2006) и 

- Посебан колективни уговор за установе културе чији је оснивач Град Београд („Сл. лист 

града Београда“, бр.19/2012).   

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, ICCROM…).  

 

3.  Делатност Завода за заштиту споменика културе града Београда 

 

На основу Закона о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11-

др.закон), делатност заштите културних добара обухвата: 

- истраживање и евидентирање 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; 
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- 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.  

            

4.  Начин и извори финансирања 

 

Завод, као установа из области културе чији је оснивач Скупштина града Београда, финансира 

се средствима из буџета града. Град Београд преко Секретаријата за културу, финансира зараде 

запослених у Заводу, као и део материјалних трошкова. Осим тога, Секретаријат за културу 

финансира и различите програме из усвојеног годишњег Плана рада Завода, затим извођење 

поједини 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, Министарства 

радa и социјалнe политикe и др. 

Пружањем услуга на тржишту из домена своје делатности, Завод остварује и сопствени приход, 

који ће и у 2014. години бити превасходно усмерен на финансирање зарада и  других накнада за 

седам (7) стално запослених 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.  
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5. Сарадња 

Природа делатности Завода условљава перманентну сарадњу са бројним инситуцијама 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. 

 

6. Културна добра на подручју града Београда 

Основна делатност Завода јесте заштита споменика културе, просторних културно-историјских 

целина, археолошких налазишта и знаменитих места. На подручју града  Београда утврђено је 

411 непокретних културних добара и то: 15  културних добара од изузетног значаја, 51 

културно добро од великог значаја и 345 културних добара.  

Статус претходне заштите ужива 169 добра, а од тога: 49 објеката градске архитектуре, 43 

oбјеката сакралне архитектуре, 9 јавних споменика и спомен-обележја, 9 просторних целина, 27 

археолошких налазишта и 32 објекат народног градитељства. 

 

врсте културних 

добара 

изузетни значај велики значај културна добра УКУПНО 

споменик 

културе 
11 46 316 373 

просторна 

културно 

историјска 

целина 

3 3 3 9 

археолошко 

налазиште 
1 - 20 21 

знаменито место - 2 6 8 

УКУПНО 15 51 345 411 

  

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.год.), 

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. 
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 Мишљења 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. 

 

 

 

 

 

   II   ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ  

 

1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УТВРЂИВАЊУ  И 

БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА  

 

Елаборати предлога одлука о проглашењу непокретности за културно добро, израђују се у 

складу са Законом о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11-

др.закон) и Правилником о подацима који се уписују у регистар, начином вођења регистра и 

централног регистра непокретних културних добара и документацијом о овим културним 

добрима  („Сл.гласник РС“ бр. 30/95).  

Предметни елаборати садрже историјат, дескрипцију, валоризацију, мере техничке заштите, 

техничку документацију, фотодокументацију, геодетске и катастарске подлоге и изводе из 

катастра непокретности. Истог садржаја су и предлози категоризације културних добара. 

Током 2014. године планира се утврђивање следећих непокретности за културна добра: 

1.Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“ у Батајници 

2.Кућа Илије Срковића у Дрлупи  

3.Црква брвнара у Брајковцу 

4.Црква брвнара у Вреоцима 
5.Собрашица у порти цркве Св. Николе, у Ковачевцу 

6.Споменик Николи Тесли, Булевар краља Александра бр.73 

 

Због проблема везаних за формирање елабората, који су најчешће имовинско правне природе 

или због угрожености објекта, уколико су доведена у питање његова споменичка својства, 

постоји могућност да се поједини објекти предложени за утврђивање за културна добра замене 

другим за које постоји изражен интерес да се инвестира у њихову заштиту. 

 

1.1. УТВРЂИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КУЛТУРНА ДОБРА 

 

1.1.1. Основна школа „Бошко Палковљевић Пинки“ у Батајници 

 

Батајница припада групи планских друмских насеља са равним широким улицама које се секу 

под правим углом. Центар села, формиран на пресеку двеју главних комуникација систем 

кардо-декуманус, садржи пре свега, објекте јавног карактера као што су: црква, школске зграде, 

општинска зграда и кафана. 

У области Доњег Срема, у селима насељеним српским живљем, отварање црквених школа 

током XVIII века одвијало се веома организовано. Паралелно са подизањем православне цркве 

у насељу, подизала се зграда српске вероисповедне школе. До данас су се овакве зграде очувале 

у аутентичном стању у Батајници и Добановцима и знатно измењене каснијим 

реконструкцијама у Прогару и Бољевцима. 

Преко путе старе српске вероисповедне школе налази се зграда ОШ  ''Бошко Палковљевић 

Пинки'' (Несврстаних земаља бр. 5) коју је подигао кнез Алек. Никола Вулко 1880. године. 

Објекат има подрум са сводовима, две учионице и учитељске станове у приземљу и три 

учионице на спрату. Приземље је једноставно решено са симетрично постављеним архитравним 

прозорима смештеним у плитке фасадне сегментне лукове. Спрат је наглашен подеоним венцем 

који дели фасаду на две идентичне површине. Спратни низ прозора је украшен сведеном 
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класицистичком профилацијом у облику забата изнад двају спратних прозора. Стилске 

вредности зграде представљају једнообразно обрађене фасаде, главна и једна дворишна које 

остављају утисак складности.  

Објекат је значајан како по својој намени, континуитету развоја школства на подручју града 

Београда, тако и по архитектноској обради као ретко сачувана наменска типска зграда с краја 

19. века. Објекат је под претходном заштитом.  

  

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла Објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 
анализа и  

валоризација  

систематизовање, 

обрада и анализа 

прикупљеног 

материјала са терена 

и из институција  

историчар 

уметности, 

архитекта 

конзерватор 

 

/ 

2 

израда техничке 

документације и 

утврђивање мера 

техничке заштите 

прикупљање, обрада 

и израда техничке 

документације  

статичар, хидро 

инжењер, електро 

инжењер, 

архитекта 

конзерватор, 

архитектонски 

техничар 

 

 

4235 

130.000,00 

3 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 

4231 
10.000,00 

 

4 

 

Имовинско-правна 

документа 

трошкови такси РГЗ 

/ 

 

/ / 

5 
материјални 

трошкови 

трошкови скенирања 

документације у 

архивима и музејима 

и др. 

/ 

4261 

10.000,00 

 УКУПНО    150.000,00 

1.1.2. Кућа Илије Сирковића у Дрлупи  

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла Објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 
теренско 

истраживање 

Техничко снимање 

евентуалних измена 

архитекта – 

конзерватор, етнолог 
/ / 

2 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 

 

4231 
10.000,00 

3 
имовинско-правна 

документа 

трошкови такси РГЗ 
/ 

 

/ 
/ 

 

4 

 

материјални 

трошкови 

трошкови 

фотокопирања и 

скенирања 

документације у 

архивима и музејима 

и др. 

/ 

 

 

4261 
10.000,00 

5 УКУПНО    20.000,00 
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1.1.3. Црква брвнара у Брајковцу   
 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла Објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 
теренско 

истраживање- 

Техничко снимање 

евентуалних измена 

архитекта – 

конзерватор, етнолог 
/ / 

2 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 

 

4231 
10.000,00 

3 
имовинско-правна 

документа 

трошкови такси РГЗ 
/ 

 

/ 
/ 

 

4 

 

материјални 

трошкови 

трошкови 

фотокопирања  и 

скенирања 

документације у 

архивима и музејима 

и др. 

/ 

 

 

4261 
10.000,00 

5 УКУПНО    20.000,00 

 

1.1.4. Црква брвнара у Вреоцима   
 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 
теренско 

истраживање- 

Техничко снимање 

евентуалних измена 

архитекта – 

конзерватор, етнолог 
/ / 

2 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 

 

4231 
10.000,00 

3 
имовинско-правна 

документа 

трошкови такси РГЗ 
/ 

 

/ 
/ 

 

4 

 

материјални 

трошкови 

трошкови 

фотокопирања  и 

скенирања 

документације у 

архивима и музејима 

и др. 

/ 

 

 

4261 
10.000,00 

5 УКУПНО    20.000,00 

 

 

1.1.5. Собрашица у порти цркве Св. Николе у Ковачевцу   

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 
теренско 

истраживање- 

Техничко снимање 

евентуалних измена 

архитекта – 

конзерватор, етнолог 
/ / 

2 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 

 

4231 
10.000,00 

3 
имовинско-правна 

документа 

трошкови такси РГЗ 
/ 

 

/ 
/ 
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4 

 

материјални 

трошкови 

трошкови 

фотокопирања  

скенирања 

документације у 

архивима и музејима 

и др. 

/ 

 

 

4261 
10.000,00 

5 УКУПНО    20.000,00 

 

 

1.1.6. Споменик Николи Тесли,  Булевар краља Александра бр. 73, Београд  

 

Споменик Николи Тесли је рад истакнутог вајара Франа Кршинића из 1956. године. Бронзана 

Теслина скулптура је постављена испред Зграде Техничког факултета, Булевар краља 

Александра бр. 73 у Београду, 1963. године. Истакнути српски научник је представљен у 

седећем положају са отвореном свитком који држи на коленима. Лице је изведено као 

идеализовани портрет, док је тело конципирано у сведенијој геометризованој форми. Фигура је 

постављена на постамент у форми зарубљене пирамиде, са бронзаном инскрипцијом на 

фронталном делу.  

Споменик Николи Тесли поседује естетско-уметничке вредности, као репрезентативан рад 

истакнутог уметника; културно-историјске вредности као сведочанство о истакнутим 

личностима из националне историје и просторно-урбанистичке вредности као маркантан 

ликовни мотив на палтоу испред Зграде Техничког факултета.  

   

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 
истраживање и 

валоризација 

допунско 

истраживање 

фондова 

историјских архива, 

музеја, библиотека и 

посебних фондова 

историчар 

уметности, вајар 

конзерватор 

 

/ 

2 

израда техничке 

документације и 

утврђивање мера 

техничке заштите 

израда техничке 

документације, 

израда ортофото 

снимка (3D) 

архитекта – 

конзерватор, 

вајар конзерватор, 

спољни сарадник 

(3D) 

 

 

4235 30.000,00 

3 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 

4231 
10.000,00 

 

4 

 

Имовинско-правна 

документа 

трошкови такси РГЗ 

/ 

 

/ / 

 УКУПНО    40.000,00 
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2. ИСТРАЖИВАЊА 

  

2.1.     СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 

 

2.1.1. Систематстко истраживање Централне зоне Новог Београда и израда елабората: 

Анализа претходно заштићене целине „Централна зона Новог Београда“ 

  

Током 2010. и 2011. године вршено је систематско истраживање за подручје Централне зоне 

Новог Београда. Планира се наставак реализације овог програма  током 2014. године који би 

обухватио детаљну анализу планских активности спроведених до данас, као и важећих планова 

и пројеката на овом подручју, а у циљу ревалоризације и редефинисања простора и израде 

општих и појединачних мера заштите. Спроведене активности биле би основ за израду 

елабората за сваки појединачни блок у оквиру Централне зоне (укупно девет), које би се 

наставиле и током 2015. године.  

 

На основу резултата спроведених истраживања стручни тим Завода процениће оправданост 

израде Предлога одлуке за утврђивање Централне зоне Новог Београда за културно добро. 

 

 За 2014. годину планира се урбанистичко-архитектонска анализа три блока ( 21, 22, 23). 

  

Приказ трошкова:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 анализа стања 

архитектонско – 

урбанистичка 

анализа 

историчар уметности, 

архитекта, урбаниста, 

арх.техничар 

 

/ / 

2 

истраживања у 

архивима, 

општинама, 

ауторским 

фондовима, 

Урбанистичком 

заводу,  струковним 

удружењима 

 

прикупљене и 

обрада техничке и 

друге документације 

архитекта-

конзерватор, 

спољни сарадник из 

струковних удружења 

и асоцијација 

 

 

4235 

100.000,00 

3 
материјални 

трошкови 

трошкови 

скенирања,  фото-

копирања, 

елаборирања и др. 

/ 

 

4231 

 
50.000,00 

 УКУПНО    150.000,00 

 

 

2.1.2. Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних споменика и 

спомен-обележја са утврђивањем њиховог стања и потребних мера заштите (ГО 

Савски венац)  
 

Овај програм преузима се као стечена обавеза из Програма за 2013. годину, а на терет 

апропријација за 2014. годину. 

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда поседује евиденцију јавних споменика и 

спомен обележја на територији седамнаест градских општина. У претходне две године су 

спроведена истраживања не подручју градских општина Стари град и Врачар. За наредну 

годину планирано је истраживање споменичког фонда на територији општине Савски венац. 
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Поред унапређења и ажурирања евиденције, циљ овог истраживања је утврђивање стања јавних 

споменика и спомен-обележја и дефинисање мера за њихово инвестиционо-техничко 

одржавање, санацију и рестаурацију.  

 

Програм се састоји из 4 сегмента: 1) истраживања историјске и писане документације у 

музејима, библиотекама и архивима 2) теренска истраживања уз израду детаљне 

фотодокументације 3) израда техничке документације и 4) систематизовање и обрада података 

у форми јединственог евиденционог картона сваког споменика. 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 истраживање  

терен, анализа 

стања, рад у 

архивима, 

библиотекама и 

музејима   

стручни сарадници 

Завода,  спољни 

сарадници 

 

4235 

200.000,00 

2 валоризација 

анализа и 

систематизовање 

грађе 

историчар уметности, 

вајар  

/ 

/ 

3 

техничко снимање 

и израда техничке 

документације 

израда техничке 

документације  

архитекта-конзерватор, 

вајар конзерватор, по 

потреби и др. 

 

4235 50.000,00 

 

4 

 

израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 фотограф 

 

4231 20.000,00 

5 
материјални 

трошкови 

трошкови рада на 

терену, трошкови 

скенирања техничке 

и друге 

документације у 

архивима и музејима 

и др. 

/ 

 

 

4261 

30.000,00 

 УКУПНО    300.000,00 

 

 

2.1.3. Систематско истраживање Новог гробља  
 

Овај програм делимично је реализован током 2013. године. Преузима се као стечена обавеза из 

Програма за 2013. годину, а на терет апропријација за 2014. годину. 

 

Ново гробље, отворено 1886.године, први је плански регулисан простор те врсте у Београду. 

Почетак његовог функционисања означава прекретницу у савременом комуналном уређењу и 

животу града. Кроз стогодишње непрекидно функционисање на гробљу су се таложиле многе 

вредности и знаменитости: надгробне капелице, дела многих познатих архитеката, бројна 

скулптурална дела-радови неколико генерација домаћих вајара која чине највећу збирку 

скулптуре под ведрим небом, надгробници, ограде и гробни мобилијар, дела уметничких заната, 

каменорезачког и ковачког, непоновљива остварења која дефинитивно обликују амбијент Новог 

гробља. Генерације Београђана су овде сахрањене, а међу њима и бројне знамените личности из 

свих области друштевеног живота. Због наведених и других јединствених вредности комплекс 

Новог гробља је проглашен за културно добро од великог значаја за Републику Србију 

(„Сл.лист града Београда“ бр. 16/87 и „Сл. гласник СРС“ бр. 28/83). 
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С обзиром на велики број различитих иницијатива Управе Новог гробља у последњих неколико 

година, које се односе како на питања уређења, тако и на изналажење могућности формирања 

додатних капацитета за сахрањивање, потребно је извршити систематски увид у данашње стање 

културног добра и утврдити ризике којима је оно изложено. Посебно је потребно израдити 

графичке прилоге валоризације и мера заштите за целокупни простор Новог гробља, како би се 

што прецизније дефинисали услови и правила који би представљали полазну основу за израду 

новог урбанистичког плана или урбанистичког пројекта за комплекс Новог гробља. 

 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 истраживање  

терен, рад у архивима, 

библиотекама и музејима 

анализе  

етнолог, историчар 

уметности, архитекта 

 

/ 

2 валоризација 
анализа и систематизовање 

грађе 

етнолог, историчар 

уметности, архитекта 

 
/ 

3 
израда техничке 

документације 

дигитализација подлога, 

израда карата 

валоризације, 

урбанистичке анализе и 

мера заштите 

урбаниста, архитекта, 

етнолог, историчар 

уметности, по 

потреби спољни 

сарадник геодета и 

др. 

 

 

4235 
80.000,00 

 

4 

 

израда фото-

документације 

 

израда фотографија 13х18 фотограф 

 

4231 11.680,00 

5 
материјални 

трошкови 

трошкови скенирања  

штампања карата и друге 

техничке документације  

/ 

 

4261 31.178,16 

 УКУПНО  
 

 122.858,1

6 

2.1.4. Систематско истраживање са утврђивањем стања евидентираних објеката 

народног градитељства на територији општине Младеновац за 7 насеља: 

Ковачевац, Рајковац, Влашка, Амерић, Мала врбица, Кораћица, Велика Иванча  

На територији града Београда евидентиран је и утврђен велики број објеката народног 

градитељства, али нажалост, многи од њих су девастирани или уништени током времена, тако 

да је неопходно вршити стални увид у стање на терену. У зависности од стања, потребно је 

преиспитати постојећи став заштите, редефинисати досадашње мере и услове и публиковати 

нова сазнања. 

 

Такође, највећи број евидентираних објеката нема утврђену катастарску парцелу, односно 

прецизну адресу. На терену је често  долазило  до препарцелације и промене власника, тако да 

постојећи подаци врло често више нису валидни. Прибављање копије плана за све објекте 

подразумева велика новчана средства. Као најефикасније и најјефтиније решење предлажемо 

утврђивање географских координата помоћу ЈРS уређаја. На овај начин је могуће тачно 

лоцирати објекте на  карти подручја. 
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За  2014. годину планирано је систематско истраживање народног градитељства (са 

утврђивањем географских координата и утврђивањем стања објеката) на територији општине 

Младеновац за 7 насеља. 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 истраживање  

теренско истраживање 

фондова историјских архива, 

музеја, библиотека и 

посебних фондова  

етнолог, 

архитекта 

 

 

/ 
/ 

2 анализа стања 

трошкови теренских 

истраживања и др. 

стручни 

сарадник 

конзерватор 

 

4249 50.000,00 

3 
израда фото-

документације 

израда фотографија 13х18 
фотограф 

 

4231 20.000,00 

4 
материјални 

трошкови 

трошкови канцеларијског 

материјала / 

 

4261 

 

30.000,00 

 
УКУПНО 

 

 
 

 
100.000,00 

 

2.1.5. Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних споменика и 

спомен обележја са утврђивањем њиховог стања и мере заштите (ГО Нови 

Београд).  

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда поседује евиденцију јавних споменика и 

спомен обележја на територији седамнаест градских општина. У претходне две године су 

спроведена додатна истраживања на подручју градских општина Стари град и Врачар. За 

наредну годину планирано је истраживање споменичког фонда на територији општина Савски 

венац и Нови Београд. Поред унапређења и ажурирања евиденције, циљ овог истраживања је 

утврђивање стања јавних споменика и спомен обележја и дефинисање мера за њихово 

инвестиционо техничко одржавање, санацију и рестаурацију. 

 

Програм се састоји из 4 сегмента: 1) истраживања историјске и писане документације у 

музејима, библиотекама и архивима 2) теренска истраживања уз израду детаљне 

фотодокументације  3) израда техничке документације и 4) систематизовање и обрада података 

у форми јединственог евиденционог картона сваког споменика. 

 

Приказ трошкова:  

бр опис посла објашњење извршилац 
екон.  

клас. 
бруто износ 

1 истраживање 

терен, анализа стања, 

рад у архивима, 

библиотекама и 

музејима   

стручни 

сарадници 

Завода,  

спољни 

сарадници 

4235 
100.000,00 

 

2 валоризација 

анализа и 

систематизовање 

грађе 

историчар 

уметности, 

вајар 

/ / 

3 
техничко снимање и 

израда техничке 

израда техничке 

документације 

архитекта-

конзерватор, 
4235 50.000,00 
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документације вајар 

конзерватор, 

по потреби и 

др. 

4 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 4231 20.000,00 

5 материјални трошкови 

трошкови рада на 

терену, трошкови 

скенирања техничке и 

друге документације у 

архивима и музејима и 

др. 

/ 4261 30.000,00 

 УКУПНО    200.000,00 

 

 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД 

ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

 

3.1.   ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

 

3.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада документације за културна добра и добра 

која уживају претходну заштиту 
Документација o културним добрима настаје у свим фазама рада Службе заштите и 

истовремено постаје полазиште за све будуће послове у области заштите културног наслеђа – 

од истраживања, евидентирања, валоризације, 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 и сл. 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 допуни фото и техничком документацијом 

данашњег стања објеката, као и ажурним имовинско-правним подацима. У предстојећој години 

посебан акценат би био на прикупљању катастарских планова за културна добра на оним 

општинама које су у претходном периоду спровеле нове катастарске премере и парцелацију.  

 

Програм се одвија кроз 3 фазе: 1) допунска инстраживања и допуна досијеа културних добара 

(фото и техничка документација, имовинско-правна документација); 2) допуна Регистра добара 

која уживају претходну заштиту (фотодокументација, историјска и техничка документација); 3) 

ажурирање података и истраживање блокова и објеката у оквиру целина под претходном 

заштитом.   

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 истраживање  

терен, рад у 

архивима, 

библиотекама и 

музејима, анализе  

(6 месеци) 

историчар уметности, 

архитекта, 

архитектонски техничар 

и спољни сарадници 

 

4235 

100.000,00 

2 валоризација 

анализа и 

систематизовање 

прикупљене грађе 

историчар уметности, 

архитекта, 

архитектонски техничар 

 

/ / 
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3 

прибављање 

катастарске 

документације 

накнаде за 

прибављање копије 

плана и извода из 

катастра 

непокретности 

/ 

 

4231 

30.000,00 

4 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 

4231 
20.000,00 

5 
материјални 

трошкови 

трошкови рада на 

терену и скенирања 

техничке и друге 

документације у 

архивима и музејима 

и др. 

стручни сарадник 

конзерватор 

 

 

  

4261 
50.000,00 

 УКУПНО    200.000,00 

3.1.2. Формирање базе података за потребе делимичне или потпуне реконструкције 

оштећеног, уништеног или украденог културног добра или добра под претходном 

заштитом, са приоритетном обрадом категорија под највећим ризиком: јавне 

скулптуре у бронзи и фасадне скулптуре  

 

Програм обухвата наставак истраживања и процене степена ризика којем су изложена културна 

добра (јавне скулптуре у бронзи и фасадне скулптуре),  детаљно снимање и 3D скенирање 

најугроженијих скулптура у јавном простору, ради прикупљања података, на основу којих би 

се, у случају потребе, обезбедила њихова потпуна или делимична реконструкција. Дигитална 

база формирана у ову сврху  била би драгоцена у случајевима оштећења, уништења или крађе, а 

послужила би и као материјал за допуну постојеће документације о јавним споменицима.  

Пројекат би обухватио на првом месту скулптуру у бронзи у слободном простору, али и 

фасадну скулптуру која представља добро изложено ризику. 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 

истраживање, 

анализа степена 

угрожености 

одабир скулптура и 

унапређивање 

постојеће листе на 

основу утврђивања  

степена ризика 

вајар-конзерватор 

 

/ 

2 

формирање базе 

података, 

прикупљање и 

обрада материјала, 

формирање 

дигиталне базе 

материјала, допуна 

досијеа 

фотографским 

материјалом и др. 

терен, утврђивање 

потребних визура за 

појединачна добра, 

фотографисање, 

обрада материјала и 

формирање 

дигиталне базе, 

израда штампаних 

фотографија за 

допуну досијеа  

вајар-конзерватор, 

фотограф 

 

/ 

3 

израда 3D 

скенираних фајлова 

појединачних 

скулптура 

 спољна сарадња -  

сручњак за 3D 

скенирање 

 

4249 
150.000,00 

 УКУПНО    150.000,00 
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3.1.3. Истраживање, техничко снимање Воденице Борикића у Неменикућама, општина 

Сопот   

 

На територији  општини  Сопот , у селу Неменикуће,  налази  се Воденица поточара Борикића 

из 1884. године, један  од последњих објеката овог типа на подручју Београда, која je престала  

са радом 1993. године . Повремено се користи за манифестације под покровитељством Центра 

за културу Сопот. Као прву меру заштите у поступку за трајним очувањем неопходно је 

израдити техничку документацију за објекат воденице.  

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 
систематско 

истраживање 

истраживање 

фондова 

историјских архива, 

музеја, библиотека и 

посебних фондова 

етнолог  / 

2 
израда техничке 

документације 

 спољни сарадник 

 
4235 100.000,00 

3 
израда фото-

документације 

израда фотографија 

13х18 
фотограф 4231 25.000,00 

4 
материјални 

трошкови 

трошкови 

скенирања, фото-

копирања, 

штампања  и др. 

/ 4261 25.000,00 

 УКУПНО    150.000,00 

 

 

3.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

3.2.1. Наставак дигитализације техничке документације  

Дигитализација документације у Заводу започела је 2007. године и до сада је извршена 

дигитализација досијеа културних добара, фотодументације културних добара и значајан део 

фонда техничке документације. Овим поступком се документација штити и чува, а истовремено 

се обезбеђује њено квалитетније коришћење и манипулисање.  

 

Обрадом преосталог дела фонда техничке документације, систематски истражених блокова, 

фотонегатива, писане грађе и фотодокументације, као и обрадом документације која је настала 

од почетка процеса дигитализације до данас, планиран је наставак овог  процеса, као једна од 

континуираних активности у процесу чувања споменичког наслеђа. 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

 

1 
скенирање 

документације 

снимање и обрада 

докумената формата 

од А2 до А0  

спољни сарадници 

 

4231 20.000,00 

 

2 

издавање и пријем 

техничке 

документације 

припрема, издавање 

и пријем 

документације уз 

документариста 

 

/ / 
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креирање  и израду 

примопредајног 

записника  

3 систематизовање 

података 

унос и обрада 

у базу података 
спољни сарадник 

4235   

150.000,00 

 

4 

материјални 

трошкови 

канцеларијски 

материјал 
/ 

4261 
  30.000,00 

 УКУПНО    200.000,00 

 

3.3.БИБЛИОТЕКА 

 

3.3.1. Обрада и унапређење библиотечког фонда  

Набавка нових стручних публикација за библиотеку Завода из области архитектуре, историје 

уметности, археологије, етнологије, конзервације . 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

 

1 

Обрада и 

унапређење 

библиотечког 

фонда 

Набавка нових 

публикација 
стручни сарадник 

 

4266  

50.000,00 

 УКУПНО    50.000,00 

 

 

3.3.2. Прикупљање грађе за хемеротеку  
Предвиђено је редовно формирање хемеротечке документације о културним добрима за текућу 

годину. Прикупљање се обавља на месечном нивоу у сарадњи са фирмом Press Clipping дoo из 

Београда. 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

 

1 

Прикупљање 

документације 

Хемеротека – 

исечци из новина 

спољна сарадња 4266 
200.000,00 

 УКУПНО    200.000,00 

 

3.3.3. Дигитализација и обележавање библиотечког фонда (унос публикација у 

библиотечки систем COBISS ) 

Дигитализација библиотечког фонда – приступ бази података библиотечког фонда библиотека у 

балканском окружењу и дигитална каталогизација - унос података у локалну базу као део 

COBISS система. 

  

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

 

1 

дигитализација 

библиотечког 

фонда 

обавезна партиципација 

за библиотечки софтвер 

COBISS (Народној 

библиотеци) 

 

 

4249 
150.000,00 

 УКУПНО    150.000,00 
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4. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА 

 

4.1.БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА 

 

4.1.1. Конзерваторски пројекат - Уклањање архитектонских баријера и постављање 

рукохвата на Београдској тврђави 

 

Планирано је да се реализација овог програма финансира из сопственог прихода установе 

 

Пројекат који је потребно иновирати израђен је 2010. године као предлог могућих интервенција 

које се односе на поправку застора на пешачким стазама, постављање рампи одговарајућег 

нагиба уместо степеника на појединим местима и друге потребне интервенције у оквиру 

нивелисања пешачких стаза, као и постављање рукохвата на изузетно стрмим, клизавим и 

небезбедним деловима. Пројекат је израђен на основу Студије доступности на Београдској 

тврђави као и Ревизије приступа и валоризације пешачких комуникација на Београдској 

тврђави. Овим пројектом који је израђен 2010. године је дат предлог решења и одређене 

техничке карактеристике, док би се ова решења прецизно дефинисала конзерваторским 

пројектом који је тема овог програма.  

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 анализа стања 

дефинисање 

потребних 

интервенција  

спољни сарадници 

(статичар, пејзажни 

архитекта и др.) 

 

4249 

 

100.000,00 

2 

израда 

конзерваторског 

пројекта 

синтеза 

архитекте 

конзерватори, 

историчари уметности 

/ 

 
/ 

3 
материјални 

трошкови 

скенирање, 

штампање и 

елаборирање  

/ 
4231 

 

 50.000,00 

  

4 
материјални 

трошкови 

канцеларијски 

материјал 
/ 4261 

50.000,00 

 

 УКУПНО    200.000,00 

 

 

4.2. ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА 

 

4.2.1. Главни пројекат реконструкције и ревитализације Ливнице „Пантелић“ у Земуну 

(Гајева 15, ГО Земун ) 

 

Планирано је да се реализација овог програма финансира из сопственог прихода установе 

 

Ливница Пантелић, споменик културе од великог значаја за Републику Србију, налази се у 

оквиру просторне, културно-историјске целине Старог језгра Земуна и сведочанство је развоја 

његове привреде, културе и уметности. 

Комплекс Ливнице, који у себи обједињује предмете техничке културе и технологије рада, 

документује развој занатства на нашим просторима у периоду дужем од сто педесет година. 

Осим очуваног континуитета занатског рада у раздобљу од 1854. до 1975. године, Ливница је 

представљала и значајан наставни центар у којем је формиран кадар младих занатлија, чије је 

деловање у другим срединама значајно допринело развоју ове гране занатске делатности.  
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У оквиру комплекса Ливнице Пантелић сачувани су у свом изворном стању објекти из времена 

реконструкције 1926. године. С обзиром да у последње две деценије Ливница није у функцији, 

данас је стање комплекса веома угрожено. Неопходни радови обухватају комплетну 

рестаурацију и санацију постојећег очуваног корпуса уличних трактова, реконструкцију 

дворишног порушеног дела објекта, као и пренамену, односно стављање објекта у функцију, у 

складу са одредбама Плана детаљне регулације Старог језгра Земуна. Идејним решењем 

реконструкције и ревитализације Ливнице Пантелић у Земуну (2009) дефинисано је просторно 

решење које ће на оптималан начин омогућити оживљавање овог споменика културе и његово 

укључивање у живот, најпре локалне заједнице, а потом  и ширег градског и регионалног 

подручја.  

 

Кључне вредности споменичког комплекса, као и степен угрожености целине, имплицирају 

значајан ниво интервенција.   

 

1989. године Завод за заштиту споменика културе града Београда постао је легитимни корисник 

овог објекта, те је стога спреман да уложи и сопствена средства у израду предметног пројекта. 

Имајући у виду и чињеницу да је Завод 2010.  године потписао са Градском општином Земун 

Протокол о сарадњи на реализацији пројекта заштите, уређења и коришћења Ливнице 

Пантелић, обавезујући се на заједничко деловање са циљем да се афирмишу вредности 

културног добра и учине га доступним јавности, очекујемо да ће израду овог пројекта у 

финансијском смислу подржати и ГО Земун.  

 

Трошкови реализације програма:  

бр. опис посла извршилац 
екон. 

клас. 
бруто износ 

1 

Геодетско снимање  

 објеката и парцеле са 

претходним радовима 

(откоп темеља 

дворишног тракта и 

одвоз шута) , израда 

геодетске подлоге и 

ситуације постојећег 

стања на парцели  

спољни сарадник, 

геодета 
4249 150.000,00 

 УКУПНО   150.000,00 

 

4.3. САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА 

 

4.3.1. Увид и евидентирање постојећег стања црквеног градитељства на територији 

општина ГО Звездара и ГО Палилула 

 

На територији седамнаест градских општина Завод за заштиту споменик културе града 

Београда је евидентирао 43 сакрална објекта као појединачно добро под претходном заштитом. 

Досадашњи теренски рад потврдио је да се у појединим случајевима уочавају извесна 

одступања у односу на постојећу документацију и стање валоризованих црквених грађевина у 

погледу аутентичног спољашњег изгледа цркве, ентеријера или црквене порте. Имајући у виду 

значај и обим сакралне баштине на градској територији, увидом и евидентирањем садашњег 

стања сакралног фонда на општинама ГО Звездара и ГО Палилула, започело би се непходно 

ажурирање података и допуна постојеће евиденције. 
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Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

 

1 евидентирање 

постојећег стања 

Рад на терену у 

циљу евиденције 

архитекте 

конзерватори, 

историчари 

уметности, фотограф 

 

/ 
/ 

2 
материјални 

трошкови 

копирање, израда 

фотографија, 

коричење и др. 

 4231 50.000,00 

 УКУПНО    50.000,00 

 

4.4. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА  

4.4.1. Интервенције на јавним споменицима и спомен-обележјима  

 

Овај програм делимично је реализован током 2013. године. Преузима се као стечена обавеза из 

Програма за 2013. годину, а на терет апропријација за 2014. годину. 

 

Током 2013. године планиран  је низ интервенција на јавним споменицима и спомен 

обележјима у Београду. Нажалост, због недостатака средстава током 2013. године, мали број 

интервенција је реализован, те се нереализована финансијска средства из Програма за 2013. 

годину  преносе као стечена обавеза за 2014. годину, у складу са одобреним апропријацијама за 

текућу 2013. годину, а на терет апропријација за 2014. годину у укупном износу од 2.011.216,76 

динара, разврстана према следећим економским класификацијама: 

економска класификација         4235                          511.216,76   динара 

економска класификација         4249                       1.500.000,00   динара 

 

 

4.4.2. Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима и постављање 

нових споменика 

 

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. 

 

Укупни трошкови реализације програма износе 988.783,24 динара по економским 

класификацијама: 

економска класификација         4235                        988.783,24 динара 

 

 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ 

ЗАШТИТОМ 

 

5.1.ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

5.1.1. Часопис „Наслеђе“ бр. 15 

Планирано је да се програм реализује средствима из буџета (600.000,00 динара)  

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 
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значај ауторских прилога, часопис је у оквиру редовне универзитетске наставе постао 

незаобилазан извор историографски података.  

 

Редакција часописа у свим одредбама примењује Акт о уређивању часописа донет у сарадњи 

Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, Народне библиотеке Србије и 

Центра за евалуацију у образовању и науци, јула 2009. године. На основу Категоризације 

домаћих научних часописа за историју, археологију и етнологију у оквиру Библиометријског 

извештаја ЦЕОН сврстан је у категорију М52 – часопис националног значаја. 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 Штампа часописа спољна сарадња 4234 500.000,00 

2 Ауторски хонорари   100.000,00 

 УКУПНО   600.000,00 

 

5.1.2. Каталози за 10 споменика културе  
Планирано је да се програм реализује средствима из буџета (300.000,00 динара) 

Завод је 2008. године средствима Секретаријата за привреду публиковао прву серију каталога 

за 10 појединачних културних добара на подручју Београда. У 2009. години овај пројекат није 

реализован. У 2010. години средствима Секретаријата за културу реализована је израда друге 

серије каталога за нових 10 појединачних културних добара. У 2011. години израђена је трећа 

серија, а у наредне две 2012. и 2013. години израђене су четврта и пета серија каталога. До 

данас израђено је укупно 50 различитих каталога у тиражу од по 1000, што укупно износи 

50.000 примерака. 

 

Циљ овог пројекта је афирмација и популаризација културне баштине ширем пленуму 

заинтересованих, едукација о значају и значењу наслеђа, као и иницирање нових културних 

итинерера. Обележавајући  стогодишњицу Првог светског рата,  Завод ће ову серију каталога 

тематски посветити овом јубилеју.  

 

Каталог је димензија 20х20 цм, 6-10 страна и издаје се у тиражу од 1 000 примерака за свако 

појединачно културно добро. Каталози се израђују двојезично, на српском и енглеском језику и 

садржаће кратак историјат и валоризацију културног добра, историјске планове, архивске и 

савремене фотографије културног добра и др.  

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 штампа 10 х1 000 примерака и каталогизација   4234 300.000,00 

 УКУПНО  300.000,00 

 

5.1.3. Допуна (ажурирање) Каталога непокретних културних добара на подручју Града 

Београда 

 

Планирано је да се реализација овог програма финансира из сопственог прихода установе 

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда поводом пола века од оснивања, 2010. 

године публиковао је дигиталну верзију Каталога непокретних културних добара на подручју 

Града Београда, који је у том тренутку обухватио 386 културних добара представљених 

двојезичним текстом (српски и енглески), илустративним материјалом, мапом и податком о 

правној заштити. Поред тога што је Каталог објављен на CD-у, у циљу презентације културног 
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наслеђа, истовремено је постављен и на званичну WEB страницу Завода. Како je oд тада до 

данас утврђено још 19 нових културних добара које би такође требало презентовати и упознати 

јавност са њиховим споменичким вредностима и значајем, предлажемо да се у наредној години 

изврши допуна (ажурирање) постојећег Каталога. 

 

Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 Превод спољни сарадник  4235 100.000,00 

2 Израда HTML страница за каталог спољни сарадник – 

систем администратор 

4249 200.000,00 

 УКУПНО   300.000,00 

 

 

5.2. ЕДУКАЦИЈА 

5.2.1.Стучна конференција и Зборник радова 

 

Планирано је да се програм реализује средствима из буџета (371.449,65динара)и ангажовањем 

сопственог прихода установе (78.387,19 динара). 

 

Поводом обележавања 50 година од оснивања институције, Завод за заштиту споменика 

културе је 2010. године организовао Конференцију под називом “Очување градитељског 

наслеђа – стварно и могуће“, желећи да она буде прва у низу годишњих конференција којом ће 

се разматрати актуелне теме из области заштите културног наслеђа. Конференција је 

разноликошћу и актуелношћу тема, као и калитетом предавања,  високо оцењена од стручњака 

из области заштите градитељског наслеђа. 

Друга стручна конференција „Наслеђе и дијалог“ успешно је рализована 09.децембра, 2011. 

године, а трећа под називом „Индустријско наслеђе Београда – проблеми и могућности 

интегративне заштите, презентације и ревитализације“ одржана је 23.11.2012. године.  

 

У оквиру плана рада за 2013. годину планирано је одржевање четврте по реду под називом 

„Стара градска језгра и историјске урбане целине – проблеми и могућности очувања и 

управљања“. Активности на реализацији су у току, а термин одржавања планиран је за 

06.12.2013. године. 

У оквиру ових 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. 

У 2014. години предлаже се одржавање пете по реду научно - стручне конференције, чија ће 

тема бити накнадно дефинисана. Радови и саопштења са ове конференције биће објављени у 

одговарајућем Зборнику радова.    

Трошкови реализације програма: 449.836,84 динара,  економска класификација  4249 

 

5.3. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

5.3.1. WEB презентација   

Web презентација обезбеђује присуство Завода у „оnline“ медијима, што је подједнако важно 

као и присуство у штампаним медијима. 

Извршиоци: 

1 стручни сарадиник Завода за заштиту споменика културе 

1 програмер - спољни сарадник 

1 преводилац - спољни сарадник 

Програм се реализује континуирано током свих 12 месеци у години. 
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Трошкови реализације програма:  

б

р 
опис посла објашњење извршилац 

екон. 

клас. 

бруто 

износ 

1 уређивање сајта 

креирање и 

ажурирање садржаја 

и начина 

презентације, 

координација 

стручни сарадник 

Завода и спољни 

сарадник 

 

 

4235 200.000,00 

2 превођење 

превод садржаја на 

енглески језик 

преводилац, спољни 

сарадник 

4235 
60.000,00 

 УКУПНО    260.000,00 

 

 

5.4. УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ СТРУЧНИМ СКУПОВИМА 

Планирано је да се реализација овог програма финансира из сопственог прихода установе 

 

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 2014. 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 искуства и стицања нових 

знања у области заштите културног наслеђа.  

 

Укупни трошкови реализације програма:                                         500.000,00 динара. 

Економска класификација  4221                                                               200.000,00 динара 

економска класификација          4222                                            300.000,00 динара 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  ПРОГРАМСКE  ДЕЛАТНОСТИ  

 

НАЗИВ ПРОГРАМА Буџетска 

средства 

Сопствени 

приход 

1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, 

УТВРЂИВАЊУ И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА  

 

270.000,00 
- 

1.1. УТВРЂИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КУЛТУРНА ДОБРА 270.000,00 - 

1.1.1. Основна школа Бошко Палковљевић Пинки у Батајници 150.000,00 - 

1.1.2. Кућа Илије Сирковића у Дрлупи (допуна техничке 

документације и редефинисање предлога Одлуке о 

утврђивању за културно добро)    

20.000,00 - 

1.1.3. Црква брвнара у Брајковцу (допуна техничке документације 

и редефинисање предлога Одлуке о утврђивању за културно 

добро)    

20.000,00 - 

1.1.4. Црква брвнара у Вреоцима (допуна техничке документације и 

редефинисање предлога Одлуке о утврђивању за културно 

добро)    

20.000,00 - 

1.1.5.Собрашица у порти цркве Св. Николе у Ковачевцу (допуна 

техничке документације и редефинисање предлога Одлуке о 

утврђивању за културно добро)    

20.000,00 - 

1.1.6.    Споменик Николи  Тесли у Булевару краља Александра 73 40.000,00 - 

2. ИСТРАЖИВАЊА 872.858,16 - 

2.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 872. 858,16 - 

2.1.1. Систематско истраживање Централне зоне Новог Београда 150.000,00 - 

2.1.2. Наставак систематских истраживања и допуне евиденције 

јавних споменика и спомен-обележја са утврђивањем 

њиховог стања и мера заштите (ГО Савски венац) 

             (Пренета нереализована обавеза из Програма за 2013. годину) 

300.000,00 - 

2.1.3. Систематско истраживање Новог гробља 

             (Пренета нереализована обавеза из Програма за 2013. годину) 
122.858,16 - 

2.1.4. Систематско истраживање са утврђивањем географских 

координата евидентираних објеката на територији општине 

Младеновац за 7 насеља: Ковачевац, Рајковац, Влашка, 

Амерић, Мала Врбица, Кораћица, Велика Иванча 

100.000,00 - 

2.1.5. Наставак систематских истраживања и допуне евиденције 

јавних споменика и спомен-обележја са утврђивањем 

њиховог стања и мера заштите (ГО Нови Београд) 

200.000,00 - 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И 

ДОБРИМА  ПОД  ПРЕТХОДНОМ  ЗАШТИТОМ 

1.150.000.0

0 
- 

3.1. ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 550.000,00 - 

3.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада документације за 

културна  добра и добра која уживају претходну заштиту 
200.000,00 - 

3.1.2. Формирање базе материјала за потребе делимичне или 

потпуне реконструкције оштећеног, уништеног или 

украденог културног добра или добра под претходном 

заштитом, са приоритетном обрадом добара под највећим 

ризиком:  јавне скулптуре у бронзи и фасадне скулптуре 

 

 

 

200.000,00 

- 

3.1.3. Истраживање и техничко снимање Воденице Борикића  у 

Неменикућама, општина Сопот 
150.000,00 - 

3.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 200.000,00  
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3.2.1. Наставак дигитализације техничке документације 
200,000,00  

3.3. БИБЛИОТЕКА 400.000,00  

3.3.1. Обрада и унапређење библиотечког фонда  50.000,00  

3.3.2. Прикупљање грађе за хемеротеку  200.000,00  

3.3.3. Дигитализација и обележавање библиотечког фонда 

(унос публикација у библиотечки систем COBISS) 

 

150.000,00 
 

4. ИЗРАДА  КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОР-СКИХ  

ПРОЈЕКАТА 

3.050.000,0

0 
350.000,00 

4.1. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА - 200.000,00 

4.1.1. Конзерваторски пројекат уклањања архитектонских баријера 

и постављања рукохвата на Београдској тврђави 
- 200.000,00 

4.2. ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА  150,000,00 

4.2.1.Главни пројекат реконструкције и ревитализације Ливнице 

„Пантелић“  у Земуну 
- 150.000,00 

4.3.   САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА 
50.000,00 - 

4.3.1.Увид и евидентирање постојећег стања црквеног градитељства  

             на територији општина ГО Звездара и ГО Палилула 50.000,00 - 

4.4.   ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА  3.000.000,0

0 
 

4.4.1.Интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима 

(Пренета нереализована обавеза из Програма за 2013. 

годину) 

2.011.216,7

6 
- 

4.4.2.Хитне   интервенције   на   јавним   споменицима   и  спомен 

обележјима  и   постављање  нових  споменика   
988,783,24 - 

5.ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД 

ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

1.531.449,6

5 
878.387,19 

5.1.    ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 900.000,00 300.000,00 

5.1.1.Часопис „Наслеђе“ бр. 15  600.000,00 - 

5.1.2.Каталози за 10 споменика културе 300.000,00 - 

5.1.3.Ажурирање Каталога непокретних културних добара на 

подручју Града Београда 
- 300.000,00 

5.2.    ЕДУКАЦИЈА 371.449,65 78.387,19 

5.2.1.Стручна конференција (V) 371.449,65 78.387,19 

5.3.    ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 260.000,00 - 

5.3.1. WEB презентација 260.000,00 - 

5.4.УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ СТРУЧНИМ 

СКУПОВИМА   
- 500.000,00 

5.4.1.Учешће на стручним скуповима у земљи 

             

 

- 

200.000,00 

 

5.4.2.Учешће на међународним стручним скуповима - 300.000,00 

     УКУПНО ПРОГРАМСКА  ДЕЛАТНОСТ  1-5: 

 

6.874.307,8

1 
1.228.387,19 

6.ПРЕНЕТЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ЗА РЕАЛИЗОВАНЕ 

ПРОГРАМЕ ИЗ 2013. ГОДИНЕ 
626.845,63  

     УКУПНО ПРОГРАМСКА  ДЕЛАТНОСТ  1-6: 7.501.153,4

4 
1.228.387,19 
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Први предлог програмских активности Завода за заштиту споменика културе града Београда за 

2014. годину сачињен је на основу захтева Секретаријата за културу VI-01 бр. 031-342/13 од 

02.08.2013. године, заведеним у Заводу под бр. Р 2864/13 од 06.08.2013. године. У складу са 

инструкцијом из захтева Секретаријата, предметни Предлог је сачињен на основу додељеног 

лимита на ребалансу буџета за 2013. годину (13.239.720,00 динара). 
 

У допису Секретаријата за културу VI-02 бр. 031-423/13 од 14.11.2013. године, утврђен је за 

установу лимит укупних расхода и издатака из буџета (извор 01) у износу од 65.078.974,82 

динара, са напоменом да је у оквиру лимита потебно планирати средства за програмске 

активности у износу од 7.883.690,82 динара (у оквиру којих се морају планирати хитне 

интервенције на јавним споменицима у износу од 3.000.000,00 динара и пренете финансијске 

обавезе за реализоване програме из 2013. године у износу од 809.383,01 динара). 
 

У складу са наведеним сачињен је предметни Предлог програмских активности из кога се може 

видети да Предлог садржи нове програме, али да садржи и преузете обавезе из Програма за 

2013. годину, за које је процењено да се неће реализовати према Плану за 2013. годину, због 

чега се преносе у 2014. годину, а њихова реализација финансираће се делимично на терет 

апропријација за 2014. годину, а делимично на терет сопственог прихода установе. 
 

Завод је у периоду јануар-јун 2014. године планирао укупне приходе из средстава буџета града 

Београда у износу од 26.031.589,63 динара. Приходи планирани за измирење редовних 

трошкова износили су 24.758.900,00 динара, а  приходи за реализацију програма 1.272.689,63 

динара.  
 

Пренете обавезе за редовне програме из 2013. године износиле су  626.845,63 динара, а обавезе 

за редовне програме за 2014. годину износиле су 645.844,00 динара. 

Завод је у периоду јануар-јун 2014. године планирао укупне приходе из осталих извора – извор 

04 у износу од  22.535.493,77 динара. 

 

Приходи планирани за измирење редовних трошкова износили су 12.778.070,00 динара, а  

приходи за реализацију програма износили су укупно 9.757.423,77 динара. 
 

Завод  је у периоду јануар-јун планирао приходе за реализацију програма из осталих извора у 

укупном износу од 8.907.423,77 динара, од чега су се из средстава Министарства рада 

запошљавања и социјалне политике и Министарства културе и информисања планирала 

средства у износу од 5.195.008,90 динара. 
 

Секретаријат за културу дана 28.05.2014. године доставио је Заводу мејл са новим лимитом 

укупних расхода установе за период јануар-децембар 2014. године из буџета Града који износи   

62.431.664,82 динара. 
 

Завод је за период јануар-децембар 2014. године планирао из буџета Града укупна средства у 

износу од 62.049.127,44 динара, а од тога за материјалне трошкове планира се износ од 

54.547.974,00 динара, за редовне програме 6.874.307,81 динара и за пренете обавезе из 2013. 

године за редовне програме 626.845,63 динара. 
 

Завод је за период јануар-децембар 2014. године планирао из осталих извора (04)  укупна 

средства у износу од 45.801.943,44  динара.  

Из сопствених средстава планирана су средства за материјалне трошкове у износу од 

25.734.412,81 и средства за реализацију програма у износу од 1.228.387,19 динара. 

Из средстава Министарства рада и запошљавања планиран је износ од 10.254.531,25 динара, а 

из средстава Министарства културе и информисања износ од 4.072.765,32 динара. 

 

Завод је планирао у 2014. години укупна средства за реализацију програма и пројеката – извор 

04 у износу од 20.067.530,63 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 2013. године, сагласно одредбама 

Закона о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94, 52/11 - др. закон и 99/11-др.закон) и 

Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009 и 81/2009), 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 сагласности на инвестиционо-текуће одржавање објеката по захтевима  

сопственика и корисника културних добара и добара која уживају претходну заштиту;  

3. Надзор над спровођењем мера техничке заштите на културним добрима и добрима која 

уживају претходну заштиту;  

4.  Сарадња и учешће у изради урбанистичких и просторних планова;  

5. Обезбеђивање увида у Регистар и документацију културних добара и добара која 

уживају претходну заштиту за истраживаче и студенте Београдског универзитета; 

6. Праћење стања културних добара и добара под претходном заштитом; 

7. Издавање услова и сагласности за постављање: средстава за оглашавање на објектима, 

летњих башти, елемената урбаног мобилијара на јавним површинама, 

инфраструктурних постојења 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 систематизацоји 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. 

Правилником је систематизовано 58 послова, од којих Град Београд из буџета финансира 

зараде 51 извршиоца, док је Завод за заштиту споменика културе града Београда преузео 

обавезу да из сопственог прихода финансира зараде 7 извршилаца.  

 

 

2. МАТЕРИЈАЛНИ  ТРОШКОВИ  ПОСЛОВАЊА  

У 2012. години дошло је до промене начина финансирања материјалних трошкова из средстава 

буџета, а преко Секретаријата за културу. 
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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 2014. годину планирао наведене материјалне трошкове у оквиру утврђеног лимита, 

а преостале материјалне трошкове у процесу рада, измириваће из сопственог прихода установе.  

 

Трошкове набавке лож уља за грејање зграде Завода (економска класификација 4212) 

обухваћени су утврђеним лимитом укупних расхода и издатака из буџета (извор 01) и садржини 

у Плану расхода и издатака за 2014. годину. 

 

3. 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. 

 

 

V  ФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ДРУГИХ ИЗВОРА  

 

У наредној 2014. 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, Министарством рада и социјалне политике, 

Министарством вера, Министарством животне средине и просторног планирања, 

Архитектонским, Грађевинским, Филозофским и Рударско-геолошким факултетом 

Универзитета у Београду и другим научно-образовним институцијама. 

 

Завод очекује да у наредној години оствари успешну сарадњу са свим градским општинама, а 

нарочито са централним градским општинама Стари град, Савски венац, Палилула, Звездара, 

Врачар и Земун. 

 

Предметни План рада за 2014.годину усвојио је Управни одбор Завода за заштиту 

споменика културе града Београда на својој седници одржаној 11.07.2014. године. 

 

 

 

в. д. директора 

Нела Мићовић, дипл. археолог 
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ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

 ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА 2014. ГОДИНУ 

Редовни 

програм 01

Пренете обавезе 

из 2013. - 

Редовни 

програм

Манифестације 

01

Пренете обавезе 

из 2013. - 

манифестације

Редовни програм 

04

Манифестације 

04

400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 54.547.974,00 6.874.307,81 626.845,63 0,00 0,00 7.501.153,44 62.049.127,44 24.284.412,81 15.555.683,76 0,00 15.555.683,76 39.840.096,57 101.889.224,01 0,00

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 48.378.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.378.691,00 16.512.800,00 0,00 0,00 0,00 16.512.800,00 64.891.491,00 0,00

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 36.626.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.626.300,00 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 49.826.300,00 0,00

411100 Плате и додаци запослених 36.626.300,00 0,00 36.626.300,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00 49.826.300,00

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 6.556.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.556.107,00 2.362.800,00 0,00 0,00 0,00 2.362.800,00 8.918.907,00 0,00

412100 Допринос за пензијско и инва 4.028.893,00 0,00 4.028.893,00 1.452.000,00 0,00 1.452.000,00 5.480.893,00

412200 Допринос за здравствено осиг 2.252.517,00 0,00 2.252.517,00 811.800,00 0,00 811.800,00 3.064.317,00

412300 Допринос за незапосленост 274.697,00 0,00 274.697,00 99.000,00 0,00 99.000,00 373.697,00

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 1.946.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.946.284,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 2.296.284,00 0,00

413100 Накнаде у натури 1.946.284,00 0,00 1.946.284,00 350.000,00 0,00 350.000,00 2.296.284,00

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.850.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 3.450.000,00 0,00

414100 Исплата накнада за време одс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414300 Отпремнине и помоћи 2.850.000,00 0,00 2.850.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 3.050.000,00

414400 Помоћ у медицинском лечењу з 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00

415000 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

415100 Накнаде за запослене 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416000 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОС 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00

416100 Награде, бонуси и остали пос 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 6.169.283,00 6.874.307,81 626.845,63 0,00 0,00 7.501.153,44 13.670.436,44 7.171.612,81 15.555.683,76 0,00 15.555.683,76 22.727.296,57 36.397.733,01 0,00

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 6.044.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.044.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 7.544.000,00 0,00

421100 Трошкови платног промета и б 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00 500.000,00

421200 Енергетске услуге 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100.000,00 0,00

421211 Електрична енергија 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00

421221 Природни гас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421222 Набавка енергената (лож уље) 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

421225 Централно грејање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421300 Комуналне услуге 2.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.244.000,00 0,00

421311 Водовод и канализација 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

421323 Заштита имовине 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00

421324 Услуге чишћења (ЈКПГрадска чистоћа) 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 84.000,00

421325 Услуге чишћења 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421391 Допринос за коришћење грађ. земљишта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421400 Услуге комуникација 450.000,00 0,00 450.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00 1.050.000,00

421500 Трошкови осигурања 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00

421600 Закуп имовине и опреме 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

421900 Остали трошкови 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00

422100 Трошкови сл. пут. у земљи 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

422200 Трошкови сл. пут. у иностр. 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

422300 Трошкови путовања у оквиру р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 125.283,00 4.076.680,00 319.457,63 0,00 0,00 4.396.137,63 4.521.420,63 1.900.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 2.050.000,00 6.571.420,63 0,00

423100 Административне услуге 326.680,00 67.280,72 393.960,72 393.960,72 150.000,00 40.000,00 40.000,00 190.000,00 583.960,72

423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423300 Услуге образовања и усавршав 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00

423400 Услуге информисања 800.000,00 800.000,00 800.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 1.100.000,00

423500 Стручне услуге 125.283,00 2.950.000,00 252.176,91 3.202.176,91 3.327.459,91 110.000,00 110.000,00 110.000,00 3.437.459,91

423600 Услуге за домаћинство и угос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423700 Репрезентација 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 2.271.449,65 307.388,00 0,00 0,00 2.578.837,65 2.578.837,65 550.000,00 14.855.683,76 0,00 14.855.683,76 15.405.683,76 17.984.521,41 0,00

424200 Услуге образовања, културе и 0,00 0,00 14.327.296,57 14.327.296,57 14.327.296,57 14.327.296,57

424300 Медицинске услуге 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00

424600 Услуге очувања животне среди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424900 Устале специјализоване услуг 2.271.449,65 307.388,00 2.578.837,65 2.578.837,65 150.000,00 528.387,19 528.387,19 678.387,19 3.257.224,84

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00

425100 Текуће поп. и одрж. зграда и 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 300.000,00

425200 Текуће поп. и одрж. опреме 0,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00
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426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 526.178,16 0,00 0,00 0,00 526.178,16 526.178,16 2.221.612,81 50.000,00 0,00 50.000,00 2.271.612,81 2.797.790,97 0,00

426100 Административни материјал 276.178,16 276.178,16 276.178,16 1.021.612,81 50.000,00 50.000,00 1.071.612,81 1.347.790,97

426300 Материјали за образовање и у 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

426400 Материјали за саобраћај 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 400.000,00

426500 Материјали за очување животн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426600 Материјали за образовање, ку 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

426800 Материјали за домаћинство и 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 450.000,00

426900 Материјали за посебне намене 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

430000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431100 Амортизација зграда и грађев 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 600.000,00 0,00

482100 Остали порези 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00

482200 Обавезне таксе 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

483100 Новчане казне и пенали по ре 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 4.511.846,87 0,00 4.511.846,87 5.961.846,87 5.961.846,87 0,00

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.450.000,00 4.511.846,87 0,00 4.511.846,87 5.961.846,87 5.961.846,87 0,00

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.511.846,87 0,00 4.511.846,87 4.511.846,87 4.511.846,87 0,00

511300 Капитално одржавање зграда и 0,00 0,00 4.511.846,87 4.511.846,87 4.511.846,87 4.511.846,87

511400 Пројектно планирање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00

512200 Административна опрема 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

512600 Опрема за образовање, науку, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512900 Опрема за производњу, моторн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00

515100 Нематеријална имовине 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00

520000 ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523100 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4+5 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 54.547.974,00 6.874.307,81 626.845,63 0,00 0,00 7.501.153,44 62.049.127,44 25.734.412,81 20.067.530,63 0,00 20.067.530,63 45.801.943,44 107.851.070,88 0,00
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400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 24.758.900,00 645.844,00 626.845,63 0,00 0,00 1.272.689,63 26.031.589,63 11.928.070,00 6.245.576,46 0,00 6.245.576,46 18.173.646,46 44.205.236,09 0,00

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 21.291.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.291.900,00 7.993.070,00 0,00 0,00 0,00 7.993.070,00 29.284.970,00 0,00

411000 ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ 16.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.100.000,00 6.330.000,00 0,00 0,00 0,00 6.330.000,00 22.430.000,00 0,00

411100 Плате и додаци запослених 16.100.000,00 0,00 16.100.000,00 6.330.000,00 0,00 6.330.000,00 22.430.000,00

412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ 2.881.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.881.900,00 1.133.070,00 0,00 0,00 0,00 1.133.070,00 4.014.970,00 0,00

412100 Допринос за пензијско и инва 1.771.000,00 0,00 1.771.000,00 696.300,00 0,00 696.300,00 2.467.300,00

412200 Допринос за здравствено осиг 990.150,00 0,00 990.150,00 389.295,00 0,00 389.295,00 1.379.445,00

412300 Допринос за незапосленост 120.750,00 0,00 120.750,00 47.475,00 0,00 47.475,00 168.225,00

413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ 960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 1.140.000,00 0,00

413100 Накнаде у натури 960.000,00 0,00 960.000,00 180.000,00 0,00 180.000,00 1.140.000,00

414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 1.700.000,00 0,00

414100 Исплата накнада за време одс 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

414300 Отпремнине и помоћи 1.350.000,00 0,00 1.350.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 1.500.000,00

414400 Помоћ у медицинском лечењу з 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

415000 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

415100 Накнаде за запослене 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416000 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

416100 Награде, бонуси и остали пос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 3.467.000,00 645.844,00 626.845,63 0,00 0,00 1.272.689,63 4.739.689,63 3.685.000,00 6.245.576,46 0,00 6.245.576,46 9.930.576,46 14.670.266,09 0,00

421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3.387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.387.000,00 820.000,00 0,00 0,00 0,00 820.000,00 4.207.000,00 0,00

421100 Трошкови платног промета и б 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 120.000,00 240.000,00

421200 Енергетске услуге 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00

421211 Електрична енергија 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00

421221 Природни гас 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421222 Набавка енергената (лож уље) 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00

421225 Централно грејање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421300 Комуналне услуге 1.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.097.000,00 0,00

421311 Водовод и канализација 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

421323 Заштита имовине 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 1.050.000,00

421324 Услуге чишћења (ЈКПГрадска чистоћа) 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

421325 Услуге чишћења 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421391 Допринос за коришћење грађ. земљишта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421400 Услуге комуникација 220.000,00 0,00 220.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00 520.000,00

421500 Трошкови осигурања 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00

421600 Закуп имовине и опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

421900 Остали трошкови 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00

422100 Трошкови сл. пут. у земљи 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

422200 Трошкови сл. пут. у иностр. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

422300 Трошкови путовања у оквиру р 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 80.000,00 379.844,00 319.457,63 0,00 0,00 699.301,63 779.301,63 1.190.000,00 700.567,56 0,00 700.567,56 1.890.567,56 2.669.869,19 0,00

423100 Административне услуге 714,00 67.280,72 67.994,72 67.994,72 70.000,00 0,00 70.000,00 137.994,72

423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423300 Услуге образовања и усавршав 0,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00

423400 Услуге информисања 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

423500 Стручне услуге 80.000,00 379.130,00 252.176,91 631.306,91 711.306,91 700.567,56 700.567,56 700.567,56 1.411.874,47

423600 Услуге за домаћинство и угос 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423700 Репрезентација 0,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00

423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 600.000,00

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 114.000,00 307.388,00 0,00 0,00 421.388,00 421.388,00 260.000,00 5.395.008,90 0,00 5.395.008,90 5.655.008,90 6.076.396,90 0,00

424200 Услуге образовања, културе и 0,00 0,00 5.195.008,90 5.195.008,90 5.195.008,90 5.195.008,90
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програми

424300 Медицинске услуге 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

424600 Услуге очувања животне среди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424900 Устале специјализоване услуг 114.000,00 307.388,00 421.388,00 421.388,00 60.000,00 200.000,00 200.000,00 260.000,00 681.388,00

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

425100 Текуће поп. и одрж. зграда и 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00

425200 Текуће поп. и одрж. опреме 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00

426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 152.000,00 0,00 0,00 0,00 152.000,00 152.000,00 915.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 965.000,00 1.117.000,00 0,00

426100 Административни материјал 60.000,00 60.000,00 60.000,00 365.000,00 50.000,00 50.000,00 415.000,00 475.000,00

426300 Материјали за образовање и у 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00

426400 Материјали за саобраћај 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

426500 Материјали за очување животн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426600 Материјали за образовање, ку 92.000,00 92.000,00 92.000,00 0,00 0,00 92.000,00

426800 Материјали за домаћинство и 0,00 0,00 220.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00

426900 Материјали за посебне намене 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

430000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431100 Амортизација зграда и грађев 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00

482100 Остали порези 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 200.000,00

482200 Обавезне таксе 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

483100 Новчане казне и пенали по ре 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 4.511.847,31 0,00 4.511.847,31 5.361.847,31 5.361.847,31 0,00

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850.000,00 4.511.847,31 0,00 4.511.847,31 5.361.847,31 5.361.847,31 0,00

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.511.847,31 0,00 4.511.847,31 4.511.847,31 4.511.847,31 0,00

511300 Капитално одржавање зграда и 0,00 0,00 4.511.847,31 4.511.847,31 4.511.847,31 4.511.847,31

511400 Пројектно планирање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00

512200 Административна опрема 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00

512600 Опрема за образовање, науку, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512900 Опрема за производњу, моторн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

515100 Нематеријална имовине 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00

520000 ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523100 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4+5 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 24.758.900,00 645.844,00 626.845,63 0,00 0,00 1.272.689,63 26.031.589,63 12.778.070,00 10.757.423,77 0,00 10.757.423,77 23.535.493,77 49.567.083,40 0,00

                                                                                                                                                                                 

                                 

Нела Мићовић, дипл.археолог

в.д. директора
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12. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

 

 

Зараде у нето и бруто износу исплаћене у децембру 2013. године: 

                                                                               

Запослени Нето Бруто 

Директор 74.830,23 104.678,65 

Помоћник директора 91.731,31 129.288,60 

Просечна зарада запослених са високом 

стручном спремом 

62.885,93  88.196,35 

Просечна зарада запослених са вишом 

стручном спремом 

46.163,32 64.284,33 

Просечна зарада запослених са средњом 

стручном спремом 

43.465,85 60.452,77 

Просечна зарада запослених са III степеном 

стручне спреме 

41.051,54 56.992,21 

 

 

 

Зараде у нето и бруто износу исплаћене у септембру 2013. године: 

Запослени Нето Бруто 

Директор 85.748,31 120.753,66 

Помоћник директора 37.216,67 51.969,98 

Просечна зарада запослених са високом 

стручном спремом 

62.067,73 86.983,83 

Просечна зарада запослених са вишом 

стручном спремом 

45.933,65 63.956,70 

Просечна зарада запослених са средњом 

стручном спремом 

41.653,46 57.850,87 

Просечна зарада запослених са III степеном 

стручне спреме 

39.021,13 54.095,77 
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13. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Према попису основних средстава на дан 31.12.2012. године, Завод за заштиту споменика 

културе града Београда користи следећа средства рада: 

      

ред. 

бр. 

инв. 

број 
назив основног средства 

локацијски  

бр. 
количина 

1 2 3 4 5 

 

 

Радосав Станојевић 

  1 10 брусилица 3 2 

2 101 сто конференцијски 3 1 

3 110 спец фиока са фиокама 3 1 

4 12 електрична тестера 3 2 

5 129 ормар дрвени камин 3 1 

6 13 трачна тестера 3 2 

7 14 апарат за варење 3 2 

8 140 плакар дводелни зут 3 2 

9 147 столице а-782 3 50 

10 15 клупна 1/2 3 1 

11 156 столица фелиц 3 6 

12 158 фотеља Strike б 13 3 4 

13 159 фотеља Strike б 13 3 8 

14 16 грађевинска дизалица 3 1 

15 17 постоље за бушилицу 3 1 

16 178 тепих 3 1 

17 18 бушилица кб 2062 3 1 

18 19 сав.вратило за превибратор 3 1 

19 2 столарска масина 3 1 

20 20 моторна тестера тајга 3 1 

21 206 цеваста скела 3 1 

22 207 таписон равена 3 120 

23 21 пумпа тип вп 10-10 3 1 

24 211 клуб сточић 3 2 

25 216 телефонска централа 3 1 

26 22 ограда 60 табли 2 м2 3 72 

27 23 превибратор 3 1 

28 24 универсална фасада  скела 486 м2 3 24 

29 257 угао суд II/275 3 1 

30 257 угаона полица 3 2 

31 257 плакар мост 3 1 

32 257 висећи део и/160/120 3 1 

33 257 плакар и/180 3 2 

34 257 витрина и/180 3 врата 3 2 

35 26 бушилица за бетон 2410 3 1 

36 27 комбинована бушилица 3 1 

37 274 комбин фрижидер пор крс 3 1 

38 28 фрижидер бифе 3 2 

39 284 клуб сто 3 3 

40 284 презентациони сто 3 1 

41 299 апарат пд фе-36 3 1 

42 3 масина за паркет 3 1 

43 333 топловодни котао 3 1 

44 368 полуфотеље фиренза 3 13 

45 4 тестера моторна 3 2 
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46 5 пистољ хефталица 3 1 

47 50 пећ 3 2 

48 55 ватрогасни апарат 3 1 

49 6 слог с-507-2 3 1 

50 7 мешалица мб 3 3 

51 8 боца челична за дисугас 3 1 

52 9 бушилица 3 2 

53 99 сто конференцијски 3 6 

 

Вадимир Јовић 

  54 215 моторна коса мтд 790 4 1 

55 277 моторна тестера 4 1 

56 28 фрижидер 4 1 

57 44 имт-509 4 1 

 

Александар Божовић 

  58 161 рачунар пентијум 4 6 1 

59 288 телефон КX-Т 2375 6 1 

60 311 радна фотеља б 029 6 1 

61 330 монитор LCD 19 6 1 

62 331 канц сто орах декор 6 1 

63 332 роло ормарић /фиоке/ орах 6 1 

64 343 штампач а4 ласер п2035 6 1 

 

Александар Гавовић 

  65 125 столица сиви мебл 7 1 

66 161 монитор тет 19 7 1 

67 197 ласерски штампач 1010 7 1 

68 208 телефон кx-т 2731 7 1 

69 230 сценер 7 1 

70 287 велики сто са анксом 7 1 

71 300 рач.систем 7 1 

72 303 радна фотеља б029 7 1 

 

Александра Дабижић 

  73 105 Витрина 8 1 

74 153 клуб фотеље Strike 8 2 

75 158 фотеља Strike б13 8 1 

76 175 клуб сточић 8 1 

77 200 телефон Panasonic 8 1 

78 201 сто за компјутер 8 1 

79 219 штампач ласер 1022 8 1 

80 224 компјутер са монитором 8 1 

81 311 радна фотеља б 029 8 1 

82 355 мобилни телефон Nokia 302 8 1 

83 95 сто писаћи 8 1 

 

Александра Фулгоси 

  84 151 клуб сто 60 орах 9 1 

85 155 ормар алфа стакл врата 9 2 

86 228 компјутер са монитором 9 1 

87 229 штампач 9 1 

88 252 мрежа/повезивање 9 1 

89 284 радна столица 9 1 

90 290 канцеларијски сто 9 1 

91 290 покретни корпус 9 1 

92 290 Радни сто 9 1 

93 302 фотоапарат Canon 9 1 

94 314 сценер Canon 9 1 

95 460 телефон Panasonic 9 1 

 

АлександраРистановић 

  96 102 сто за цртање 10 1 

97 300 рачун систем 10 1 
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98 300 штампач оффице јет 10 1 

99 303 столица б 029 10 1 

100 46 телефон Panasonic 10 1 

 

Александра Шевић 

  101 135 високи ормар за картоте 11 2 

102 152 ормарић дрвени алф 11 2 

103 153 клуб фотеље Strike 11 2 

104 186 штампач 1220 11 1 

105 199 сто за компјутер 11 1 

106 200 телефон Panasonic 11 1 

107 267 фотоапарат Canon 11 1 

108 297 рачунарски систем 11 1 

109 311 радна фотеља б 029 11 4 

110 355 мобилни телефон Nokia 302 11 1 

111 66 монитор тет 19 11 1 

 

Александра Врзић 

  112 102 сто за цртање 12 1 

113 174 ормар алфа 90/44/134 12 1 

114 303 столица б 029 12 1 

115 312 рачунар е 7500 12 1 

116 313 монитор 19 12 1 

117 84 штампач 1220 12 1 

 

Ана Сибиновић 

  118 281 телефон Panasonic 13 1 

119 283 TFT монитор 0078 13 1 

120 303 радна фотеља б 029 13 1 

121 66 рачунар пентијум 13 1 

122 95 сто писаћи 13 1 

 

Биљана Савић 

  123 204 штампач ласер 14 1 

124 235 рачунар номац 201 14 1 

125 257 ормар ии/175 14 1 

126 257 полица комбинова ив/318 14 1 

127 276 телефон Panasonic 14 1 

128 311 радна фотеља б 029 14 1 

 

Биљана Мишић 

  129 116 ормар поли за документацију 15 40 

130 133 ормар за картоотеку 15 5 

131 201 сто брукој 1200/800 15 1 

132 203 брукој абс 15 1 

133 203 пинти+сива т/к 15 1 

134 204 рачунар п4 15 1 

135 219 сценер 4890 15 1 

136 221 рачунарски систем 15 1 

137 225 компјутер без монит 15 1 

138 257 витрина ии/137-196 15 1 

139 257 плкар мост и/224 15 1 

140 270 фотоапарат панасониц 15 1 

141 303 радна фотеља б029 15 1 

142 327 екстерни хард 15 1 

143 330 монитор LCD 19 15 1 

144 355 мобилни телефон Nokia 302 15 1 

145 46 телефон Panasonic 15 1 

 

Бојана Ибрајтер Газибара 

  146 192 рачунарски систем 16 1 

147 272 телефон кx-т 2375 16 1 

148 303 столица 029 16 1 

149 95 сто писаћи 16 1 
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ДраганаРраденковић 

  150 204 рачунар п4 17 1 

151 311 радна фотеља б029 17 1 

152 317 регал полице 17 2 

153 321 пис сто 010823 17 2 

154 322 угаона плоца са тоцкицима 17 1 

155 323 комода са тоцкицима 17 2 

 

Душица Стевановић 

  156 102 сто за цртање 18 1 

157 110 спец комода са фиокама 18 1 

158 150 ормар рио дрв поли 18 2 

159 174 ормар алфа 90/44/134 18 1 

160 242 мали статив 18 1 

161 242 руцни ласер мерац 18 1 

162 311 радна фотеља б 029 18 1 

163 336 пц рачунар без монит 18 1 

164 340 штампач а3 цолор 18 1 

165 46 телефон Panasonic 18 1 

166 61 монитор зтет19 18 1 

 

Гордана Томовић 

  167 205 рачунар п4 19 1 

168 212 штампач ласер 19 1 

169 217 рачунска масина олимпија 19 1 

170 257 ормар иии/222 5 врата 19 1 

171 276 телефон Panasonic 19 1 

172 278 штампач епсом 19 1 

173 291 сто анеx покр фиоке 19 1 

174 311 радна дфотеља б 029 19 1 

175 96 ормар целицни трезор 19 1 

 

Хајна Туцић 

  176 106 витрина за библиотеку 20 1 

177 139 плакар двокрилни 20 7 

178 146 хифи линија 20 1 

179 189 видеобим еукилц 20 1 

180 192 рачунарски систем 20 1 

181 202 помоцни сто натан 20 1 

182 257 ормар и/203 20 1 

183 257 ормар и/90 20 1 

184 303 радна фотеља б029 20 1 

185 313 монитор 19 20 1 

186 331 канц сто орах декор 20 1 

187 332 роло ормар орах 20 1 

188 367 витрина -ормар за књиге 20 1 

 

Ирена Сретеновић 

  189 152 ормарић дрвени алф 21 1 

190 154 ормар алфа универз 21 1 

191 155 ормар алфа стакл врата 21 1 

192 201 сто за компјутер 21 1 

193 244 штампач ласер 21 1 

194 354 пц рачунар склоп 12-053 21 1 

195 355 мобилни телефон Nokia 302 21 1 

196 46 телефон Panasonic 21 1 

197 95 сто писаћи 21 1 

 

Иивана Филиповић 

  198 150 ормар рио дрв пол 22 1 

199 154 ормар алфа универ 22 3 

200 155 ормар алфа стаклена врата 22 1 

201 175 клуб сточић 22 1 
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202 180 штампач 22 1 

203 201 касете са фиокама 22 1 

204 214 руцни ласер.мерац 22 1 

205 219 штампач ласер 1022 22 1 

206 287 велики и мали сто 22 2 

207 303 радна фотеља б029 22 1 

208 337 пц рачунар без монитора 22 1 

209 355 мобилни телефон Nokia 302 22 1 

210 46 телефон Panasonic 22 1 

211 59 монитор тет 19 22 1 

 

Ивана Весковић 

  212 201 сто слитер 900/600 23 1 

213 220 рачунарски сиситем 23 1 

214 303 столица б 029 23 1 

215 313 монитор 19 23 1 

 

Јасна Цветић 

  216 201 сто брукој 120/800 24 1 

217 241 рачунар 24 1 

218 311 радна фотеља б029 24 1 

219 344 штампач а3 ласер 24 1 

220 46 телефон Panasonic 24 1 

 

Јелена Церовић 

  221 293 стоса покрет фиокама 25 1 

222 303 столица б029 25 1 

223 309 мултифункцијски уредјај 25 1 

224 339 пц рачунар без монитора 25 1 

225 46 телефон Panasonic 25 1 

 

Кенија Ћирић 

  226 152 ормарић дрвени алф 26 1 

227 154 ормар алфа универз 26 1 

228 158 фотеља стрице б13 26 2 

229 175 клуб сточић 26 1 

230 220 рачун систем 26 1 

231 303 радна фотеља б029 26 1 

232 73 штампач 26 1 

233 95 сто писаћи 26 1 

 

Лидија Котур 

  234 105 витрина 27 1 

235 153 клуб фотеље Strike 27 2 

236 157 ормар л205 27 1 

237 177 телефон кx-т 7730 27 1 

238 179 мреза крпара 27 1 

239 231 монитор 17 27 1 

240 284 радна столица 27 2 

241 290 витрина 27 1 

242 325 монитор е 190 27 1 

243 334 мултифункц уредјај,стам 27 1 

244 338 пц рачунар брез монитора 27 1 

245 355 мобилни телефон Nokia 302 27 1 

246 356 мобили телефон самсунг19300 гал с иии 27 1 

247 46 телефон Panasonic 27 2 

248 72 тастатура 27 1 

249 95 сто писаћи 27 1 

 

Љиљана Конта 

  250 102 сто за цртање 28 1 

251 110 спец комода са фиокама 28 1 

252 154 ормар алфа универ 28 1 

253 158 фотеља стрице б13 28 1 
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254 175 клуб сточић 28 1 

255 220 рачунарски систем 28 1 

256 266 штампач ласер 28 1 

257 311 радна фотеља б 029 28 1 

258 357 мобилни телефон Nokia 302 са картицом 28 1 

259 46 телефон Panasonic 28 1 

 

Лука Прокић 

  260 102 сто за цртање 29 1 

261 297 рачунарски систем 29 1 

262 303 столица б 029 29 1 

 

Милош Поповић 

  263 102 сто за цртање 018 30 1 

264 174 ормар алфа 30 1 

265 211 клуб  сточић 30 2 

266 280 монитор 30 1 

267 301 фотоапарат Canon 30 1 

268 311 радна фотеља б 029 30 1 

269 335 пц рачунар без минитора 30 1 

270 347 штампач хп оффицејет 7000 а345 б 30 1 

271 46 телефон Panasonic 30 1 

 

Мирјана Џелебџић 

  272 163 телефон Panasonic 31 1 

273 201 сто брукој 1200/800 31 1 

274 219 штампач цолор 31 1 

275 303 радна фотеља б029 31 1 

276 342 штампач а4 ласер п2035 31 1 

277 355 мобилни телефон Nokia 302 31 1 

278 72 рачунарски систем 31 1 

 

Нада Живковић 

  279 143 ормар р-200 32 2 

280 175 клуб сточић 32 1 

281 204 штампач хп ласер 32 1 

282 220 рачунарски сиситем 32 1 

283 224 комп са монитором 32 1 

284 281 телефон Panasonic 32 1 

285 282 фотоапарат никон 32 1 

286 303 радна фотеља б029 32 1 

287 95 сто писаћи 32 1 

 

Наталија Марковић 

  288 132 ормарић браон 33 1 

289 175 клуб сточић 33 1 

290 187 штампач 1010 33 1 

291 211 клуб сточић 33 1 

292 232 меморија за компјутер 33 1 

293 238 рачунар Namac 33 1 

294 256 телефон Panasonic 33 1 

295 257 ормар III/343/315 8 врата 33 2 

296 257 ормар мост и/80/333 33 1 

297 257 ормар III/283/315 6 врата 33 1 

298 257 ормар врата 50/218 33 8 

299 257 ормар 50/132 33 8 

300 293 сто са покрет фиокама 33 1 

301 300 монитор 33 1 

302 303 радна фотеља б029 33 1 

303 304 телефон 33 1 

304 355 мобилни телефон Nokia 302 33 1 

305 95 сто писаћи 33 1 

 

Нела Мићовић 
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306 10 зграда завода 34 1 

307 101 сто конференцијски 34 1 

308 102 сто за цртање 34 1 

309 135 високи ормар за картот 34 1 

310 153 клуб фотеље Strike 34 2 

311 173 контејнер 34 1 

312 2599 дело семсе гавранкапетановић 34 1 

313 284 радна столица 34 7 

314 285 фотоапарат никон 34 1 

315 294 покретни корпус 34 1 

316 295 лап топ 34 1 

317 296 штампач 34 1 

318 3 ливница пантелиц 34 1 

319 302 фотоапарат Canon 34 1 

320 310 мини интел лап топ 34 1 

321 326 сценер 34 1 

322 345 штампач а3 цолор 34 1 

323 352 пц рачунар склоп 12-053 34 1 

324 357 мобилни телефон Nokia 302 са картицом 34 1 

325 46 телефон Panasonic 34 1 

 

Невенка Новаковић 

  326 286 фотоапарат никон дигит 35 1 

327 287 велики сто 35 1 

328 287 велики и мали сто 35 2 

329 303 столица б 029 35 1 

330 312 рачунар е 7500 35 1 

331 355 мобилни телефон Nokia 302 35 1 

332 364 монитор 19 35 1 

 

Николина Илић 

  333 176 дрвене полице 36 2 

334 219 TFT монитор 36 1 

335 250 компјутерски програм 36 1 

336 257 ормар и/135/346 36 1 

337 257 пол.касетна ии/140/345 36 1 

338 257 полица ии/183 36 1 

339 257 полица ив/331/345 36 1 

340 257 полица мост 1/120 36 1 

341 311 радна фотеља б 029 36 1 

342 318 пис сто 150x75x75 36 2 

343 319  роло ормарић  46x18x54 36 1 

344 348 дрвене полице за архиву60x240x30 и 60x115x30 36 20 

345 361 пц рачунар склоп 13-049 36 1 

346 46 телефон Panasonic 36 1 

 

Оливера Милић 

  347 102 сто за цртање 37 1 

348 150 ормар рио дрв полиц 37 4 

349 153 клуб фотеље Strike 37 3 

350 154 ормар алфа универз 37 2 

351 194 графицка табла 37 1 

352 201 сто за компјутер 37 1 

353 211 клуб сточић 37 1 

354 218 гпс гармин етреx 37 1 

355 219 штампач ласер 1022 37 1 

356 268 рачунарски систем 37 1 

357 271 штампач оффице јет 37 1 

358 285 фотоапарат никон 37 2 

359 300 монитор 37 1 

360 311 радна фотеља б 029 37 2 
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361 311 радна фотеља б 029 37 1 

362 349 пц рачунар склоп 12-040 37 1 

363 353 сценер и усб хп флатбед сцањет г3110 37 1 

364 355 мобилни телефон Nokia 302 37 1 

365 46 телефон Panasonic 37 2 

366 95 сто писаћи 37 1 

 

Оливера Петровић 

  367 153 клуб фотеље Strike 38 3 

368 154 ормар алфа универз 38 2 

369 155 ормар алфа стакл врата 38 1 

370 175 клуб сточић 38 1 

371 181 телефон 38 1 

372 201 сто брукој 1200/800 38 1 

373 202 помоцни сто натан 38 1 

374 311 радна фотеља б 029 38 1 

375 312 рачунар е 7500 38 1 

376 313 монитор 19 38 1 

377 84 штампач 1220 38 1 

 

Предраг Мишић 

  378 102 сто за цртање 39 1 

379 152 ормарић дрвени алф 39 2 

380 174 ормар алфа 90/44/134 39 1 

381 197 ласерски штампач 1010 39 1 

382 224 компјутер са монитором 39 1 

383 303 радна фотеља б029 39 1 

384 46 телефон Panasonic 39 1 

 

Раде Костић 

  385 253 аутомобил лада 40 1 

386 262 путн.возило октавиа к.1 40 1 

387 289 застава ривал 35 10 40 1 

388 355 мобилни телефон Nokia 302 40 1 

 

Раде Мрљеш 

  389 303 радна фоеља б029 41 1 

390 312 рачунар е 7500 41 1 

391 313 монитор 19 41 1 

 

Саша Михајлов 

  392 102 сто за цртање 43 1 

393 187 штампач 1010 43 1 

394 265 рачунарски сиситем 43 1 

395 303 столица б 029 43 1 

 

Слађана Милојевић 

  396 102 сто за цртање 44 1 

397 103 сто дактилографски 44 1 

398 108 сталаза за књиге 44 15 

399 110 спец комода са фиокама 44 1 

400 111 ормар целицни 44 2 

401 112 ормар са фиокама 44 1 

402 116 ормар поли за документацију 44 5 

403 122 ормар за нацрте 44 1 

404 123 ормар целицни за вис 44 3 

405 124 ормар гвоздени за карто 44 4 

406 128 ормар целицни 44 19 

407 130 ормарић храстов 44 3 

408 131 ормар за картотек 44 5 

409 141 плакар двокрилни 44 9 

410 201 касете са фиокама 44 1 

411 245 рачунар 44 1 

412 257 огледало 37/158 44 1 
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413 257 ормар полица и/152 44 1 

414 257 угаона полица 1/50/307 44 1 

415 303 радна фотеља б029 44 1 

416 324 сценер хд 249 44 1 

417 341 штампач а3 цолор 44 1 

418 346 еxтерни хард 44 1 

419 46 телефон Panasonic 44 1 

420 95 сто писаћи 44 1 

 

Снежана Неговановић 

  421 122 орман за нацрте 45 3 

422 162 скенер епсон 45 1 

423 198 статив за камеру 45 1 

424 198 глава 501-серие 45 1 

425 233 фотоапарат никон д200 45 1 

426 233 никон објектив 18-35 45 1 

427 243 блиц нолпм сб 800 45 1 

428 269 објектив никон 45 1 

429 29 маска 45 1 

430 306 репро сто фото 45 1 

431 31 платно пројекционо 45 1 

432 311 радна фотеља б 029 45 1 

433 32 објектив зум 45 1 

434 328 ормар за спремањ 45 3 

435 329 ормар 15 фиока 45 1 

436 33 дијапројектор 45 2 

437 34 фотоапарат никон 45 2 

438 359 монитор самсунг лед 23" 45 1 

439 360 пц рачунар склоп 13-048 45 1 

440 39 видеокамера 45 1 

441 46 телефон Panasonic 45 1 

442 68 штампач 45 1 

443 95 сто писаћи 45 2 

 

Срђан Петровић 

  444 102 сто за цртање 46 1 

445 103 сто за компјутер 46 1 

446 158 фотеља стрице б 13 46 1 

447 174 ормар алфа 90/44/134 46 2 

448 204 сценер хп 3770 46 1 

449 219 штампач 1022 46 1 

450 225 компј без монитора 46 1 

451 239 фотоапарат Canon  а 710 46 1 

452 311 радна фотеља б 029 46 1 

453 46 телефон Panasonic 46 1 

454 54 хас клима-12 46 1 

 

Сузана Лазовић 

  455 102 сто за цртање 47 1 

456 148 столица 47 4 

457 152 ормарић дрвени алф 47 2 

458 153 клуб фотеље Strike 47 2 

459 174 ормар алфа 90/44/134 47 1 

460 197 ласерски штампач 1010 47 1 

461 201 касета са фиокама 47 1 

462 201 сто слитер 47 2 

463 202 пмоцни сто натан 47 1 

464 279 рачунарски систем 47 1 

465 311 радна фотеља б 029 47 1 

466 350 машина за коричење 47 1 

467 351 фотоапарат никон дигитални с8200 сиви 47 1 
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468 46 телефон Panasonic 47 1 

469 69 колор стамппац 47 1 

 

Светлана Димитријевић Марковић 

  470 102 сто за цртање 48 1 

471 153 клуб фотеље Strike 48 1 

472 154 ормар алфа универз 48 1 

473 160 монитор тет 19 48 1 

474 201 касета са фиокама 48 1 

475 213 ласер штампач 1320 48 1 

476 308 клима уредјај 48 1 

477 311 радна фотеља б 029 48 1 

478 312 рачунар е 7500 48 1 

479 357 мобилни телефон Nokia 302 са картицом 48 1 

480 46 телефон Panasonic 48 1 

 

Светлана Марковић 

  481 102 сто за цртање 49 1 

482 201 сто ескудеро 49 1 

483 256 телефон Panasonic 49 1 

484 264 штампач ласер 49 1 

485 311 радна фотеља б 029 49 1 

486 312 рачунар е 7500 49 1 

487 316 екстерни хард 49 1 

488 357 мобилни телефон Nokia 302 са картицом 49 1 

 

Татјана Виденовић 

  489 102 сто за цртање 50 1 

490 110 спец комода са фиокама 50 1 

491 150 ормар рио дрвене пол 50 1 

492 158 фотеља Strike б13 50 1 

493 201 сто ескудеро 50 1 

494 251 компјутерски програм 50 1 

495 260 штампач ласер 50 1 

496 267 фотоапарт Canon 50 1 

497 300 лап топ Toshiba 50 1 

498 311 радна фотеља б 029 50 1 

499 312 рачунар е 7500 50 1 

500 355 мобилни телефон Nokia 302 50 1 

 

Жељко Рукавина 

  501 125 столица сиви мебл 51 3 

502 136 столица црна 51 1 

503 183 фискална каса 51 1 

504 185 штампач епсон 51 1 

505 220 рачунарски систем 51 1 

506 232 меморија за компјутер 51 1 

507 257 ормар иии/222 6 врата 51 1 

508 261 рачунска масина 51 1 

509 292 сто анеx покретне фиоке 51 2 

510 362 штампач а3 officejet 51 1 

511 46 телефон Panasonic 51 1 

512 94 каса челична 51 1 

 

Зоран Филиповић 

  513 100 сто 52 1 

514 148 столица 52 1 

515 153 клуб фотеље Strike 52 1 

516 158 фотеља Strike б13 52 3 

517 174 ормар алфа 90/44/134 52 3 

518 175 клуб сточић 52 1 

519 192 рачунарски систем 52 1 

520 201 касете са фиокама 52 1 
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521 204 рачунар п4 52 1 

522 226 компјутер лап топ 52 1 

523 246 фотокопир апарат 52 1 

524 249 Microsoft лиценцног софтвера 52 1 

525 256 телефон Panasonic 52 1 

526 273 штампач ласер 52 1 

527 275 HP ласер мфп 52 1 

528 300 хард диск 52 1 

529 300 монитор 52 2 

530 311 радна фотеља б 029 52 2 

531 315 фотокопир Canon 52 1 

532 355 мобилни телефон Nokia 302 52 1 

533 363 телефон сиеменс а130 52 1 

534 46 телефон Panasonic 52 1 

535 95 сто писаћи 52 2 

 

Зоран Туцић 

  536 102 сто за цртање 54 1 

537 110 спец комода са фиокама 54 1 

538 125 столица сиви мебл 54 1 

539 137 ормар 54 3 

540 141 плакар двокрилни 54 1 

541 151 клуб сто 60 54 1 

542 209 ске мустер усб 54 1 

543 229 штампач 54 1 

544 247 телефон Panasonic 54 2 

545 300 монитор 54 1 

546 303 столица б029 54 1 

547 303 радна фотеља б 029 54 1 

548 307 монтажна скела 54 1 

549 330 монитор LCD 19 54 1 

550 355 мобилни телефон Nokia 302 54 1 

551 46 телефон Panasonic 54 1 

552 95 сто писаћи 54 1 

 

Вера Павловић Лончарски 

  553 358 радни сто са фиокама и кут за комп 55 1 

554 365 пц рачунарски склоп 13-008 55 1 

555 366 монитор DELL LED 19 е 19135 55 1 

556 369 еxтерни хард дисk 55 1 
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14. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Врсте носача информација у Заводу су 

- папир; 

- планови; 

- дискови 

- сервер за размену датотека; 

- база података за подсистеме Завода (писарница, документација) 

 

Информације које су у поседу Завода су: 

 подаци о културним добрима на Београда (регистар културних добара по врстама уз   

коју се чува пратећа документација коју садрже досијеа (имовинско правна 

документација, фото и техничка документација и писана грађа) 

 евиденција добара под претходном заштитом  

 конзерваторски услови за потребе израде урбанистичких планова  

 техничка документација  

 фотодокументација  

 библиотека 

 хемеротека 

 систематско истраживања блокова заштићених целина  

 систематско истраживање архитектуре Београда 19. и 20. векан (савремена,    

индустријска, Нови Београд) 

 документација о извршеним плаћањима  

 документација о запосленима 

 документација о спроведеним конкурсима 

 понуде о јавним набавкама и јавни позиви 

  

 

Подаци настали у раду Завода чувају се у: 

- Пријемној архиви 

- Управној архиви 

- Документационом центру 

- Рачуноводству,  

у за то предвиђеним металним, односно канцеларијским ормарима и полицама са 

регистраторима. 
 

Носачи информација Завода се чувају у складу са Законом о културним добрима 

„Сл.гласник СРС“ бр. 79/94, Закон о културним добрима („Сл.гласник РС“ 71/94, 52/11 

др.закон и  99/11 др.закон), Уредбом о кацеларијском пословању органа државне управе 

(„Службени гласник РС”, број 80/92), Упутством о кацеларијском пословању органа 

државне управе („Службени гласник РС”, бр. 10/93 и 14/93)  

  

Рачунарска опрема се штити од вируса и обезбеђује се уређајима за непрекидно напајање 

електричном енергијом. 
 

Сигурносно снимање података на други носач врши се дневно, квартално и годишње. 
 

Ниједна информација настала у раду или у вези са радом Завода није похрањена на 

носач информација који чува други државни орган. 


	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 1
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 2
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 3
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 4
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 5
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 6
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 7
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 8
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 9
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 10
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 11
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 12
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 13
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 14
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 15
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 16
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 17
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 18
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 19
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 20
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 21
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 22
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 23
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 24
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 25
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 26
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 27
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 28
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 29
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 30
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 31
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 32
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 33
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 34
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 35
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 36
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 37
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 38
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 39
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 40
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 41
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 42
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 43
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 44
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 45
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 46
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 47
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 48
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 49
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 50
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 51
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 52
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 53
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 54
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 55
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 56
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 57
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 58
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 59
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 60
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 61
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 62
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 63
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 64
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 65
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 66
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 67
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 68
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 69
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 70
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 71
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 72
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 73
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 74
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 75
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 76
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 77
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 78
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 79
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 80
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 81
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 82
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 83
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 84
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 85
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 86
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 87
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 88
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 89
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 90
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 91
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 92
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 93
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 94
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 95
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 96
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 97
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 98
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 99
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 100
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 101
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 102
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 103
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 104
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 105
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 106
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 107
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 108
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 109
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 110
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 111
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 112
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 113
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 114
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 115
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 pp 116
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 119
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 120
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 121
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 122
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 123
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 124
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 125
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 126
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 127
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 128
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 129
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 130
	INFORMATOR O RADU - OKTOBAR 2014 dodato 3i4 131



