ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ГРАДА БЕОГРАДА – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
ЗА 2014. ГОДИНУ

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ
Назив,седиште
Завод за заштиту споменика културе града Београда - установа културе од националног
значаја, Калемегдан Горњи град 14, Београд
одговорно лице
директор, Нела Мићовић, дипл.археолог
шифра делатности: 91.03

матични број: 07045719

ПИБ
101511252
бр. рачуна
840-586664-07
840-586668-92
Управни одбор (председник)
Александар Игњатовић од 25.06.2013. године до 14.02.2014. године
Бојан Поповић као в.д.председника од 14.02.2014. године до 23.06.2014. године
Бојан Поповић од 23.06.2014. године до 18.09.2014. године
Андреја Грујић од 28.112014. године
Надзорни одбор (председник)
Новица Антић од 25.06.2013. године до 23.06.2014. године
Предраг Вранић од 23.06.2014. године
2. Подаци о објекту и улагања у објекат
а) Подаци о простору који установа користи
укупна квадратура (са податком да ли је током 2014. године дошло до повећања или
смањења простора)
Укупна површина пословне зграде Завода за заштиту споменика културе износи
1130.9m². Током 2014. године није дошло до проширења пословног простора. Поред
зграде на адреси Калемегдан Горњи град бр. 14, Завод користи и помоћне објекте
(магацине) у Доњоградском булевару, чија укупна површина износи 175 m².
Такође, Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од
националног значаја је Решењем бр. 463-54/89-VI Општине Земун из 1989. године
постао корисник објекта Ливнице Пантелић, који представља културно добро од
великог значаја за Републику („Сл. гласник СРС“ бр. 14/79), а који је у лошем стању.
На објекту су видна ранија улагања у његову обнову, али и пропадање изведених радова,
обзиром да објекат никада није у потпуности саниран и да је више од две деценије ван
функције.
1

основ коришћења (уговор или решење)
Иако се Завод налази у свом пословном објекту у континуитету од 1961. године, не
постоји акт о додели зграде на коришћење. У више наврата у претходном периоду, Завод
се писмено обраћао Секретаријату за културу, Градском јавном правобраниоцу, као и
Градоначелнику, са молбом да се правно уреди коришћење објекта од стране Завода.
стање простора и опреме (кратак опис)
Зграда, коју од 1961. године користи Завод за заштиту споменика културе града Београда,
саграђена је у периоду између 1919. и 1925. године. На згради су у више наврата извођени
радови на санацији, реконструкцији, адаптацији и рестаурацији, у циљу побољшања
општег стања објекта и унапређења услова рада.
начин грејања
Систем етажног грејања на мазут.
б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и одржавање
објекта и опреме у 2014. години
-

средства одобрена установи за набавке из буџета града Београда по Закључцима
Градоначелника: навести број закључка, број и датум уговора, укупан уговорени износ,
износ који је преостао за уплату по уговору у 2014. години.

У току 2014. године Заводу за заштиту споменика културе града Београда нису одобрена
средства за набавку опреме и одржавање објекта из буџета града Београда.
-

подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода (врста набавке,
реализовани износ)
1. Набавка опреме и књига
1.1. набавка канцеларијског намештаја
(ормани – архивске полице, сто)
1.2. набавка рачунара
(пет рачунара)
1.3. Набавка уградне опреме
(осветљење)
1.4. Набавка књига за библиотеку
2.Одржавање објекта и опреме:
2.1. Oдржавање опреме
2.2. Oдржавање моторних возила

1.177.797,68
307.679,00
409.242,30
451.580,38
9.296,00
465.860,41
166.149,56
299.710,85

У току 2014. године за набавку и одржавање опреме Завод је из
сопствених прихода укупно уложио 1.643.658,27 динара.

2

3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2014. године
- укупан број запослених: - 50
-

-

45 запослених који се финансирају из буџета града
(радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време)
5 запослених који се финансирају из сопствених прихода установе
(радни однос на неодређено време)
број ангажованих извршилаца по уговорима у 2014. години:
- привремени и повремени послови ............................................. 5
- ауторски уговор........................................................................... .2
- остали уговори – уговор о стручном усавршавању..................1

На снази је Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за заштиту
споменика културе града Београда број Р 2214/14 који је донео директор Завода
за заштиту споменика културе града Београда дана 06.06.2014. године, а на који је
Заменик градоначелника града Београда дао сагласност својим Решењем број 110852/14-Г-01 од 16.06.2014. године. Предметним Правилником је систематизовано 58
послова од којих се:
51 финансирају средствима из буџета града Београда
7 из сопствених средстава Завода.

4. ПРОГРАМСКИ ДЕО
Закључком Привременог органа града Београда бр.6-2652/14-С-20 од 17.04.2014.
године дата је сагласност на основу које су Секретаријат за културу и Завод за
заштиту споменика културе закључили Уговор о финансирању културних програма
Завода за заштиту споменика културе града Београда з а п е р и о д ј а н у а р - ј у н
2 0 1 4 години VI-02 бр. 401.2-227 од 25.04.2014. године (наш број Р1622/14 од
24.04.2014. године) средствима из буџета града Београда за 2014. годину у износу од
645.844,00 динара.
Одлуком о буџету града Београду за 2014. годину (''Службени лист града Београда'' бр.
50/14) дата је сагласност на основу које су Секретаријат за културу и Завод за заштиту
споменика културе закључили Анекс 1. Уговор о финансирању културних програма
Завода за заштиту споменика културе града Београда з а 2 0 1 4 години VI-02 бр.
401.2-227/14 од 28.07.2014. године (наш број Р1622/14 од 24.07.2014. године)
средствима из буџета града Београда за 2014. годину у износу од 6.874.307,81 динара.
Културни програми реализовани су у 2014. години у укупном износу од 6.212.491,06
динара.
Услед потешкоћа у реализацији буџета за 2013.годину, у договору са Секретаријатом за
културу, одређене културне програме установе из Плана за 2013. годину у износу од
626.845,63 динара, пренели смо као стечену обавезу за Програм за 2014. годину.
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Преглед реализованих програма из Плана рада за 2014. годину одобрених за
финансирање средствима из буџета града Београда за 2014. годину:
1.

ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ
КУЛТУРНИХ ДОБАРА

134.327,60

1.1
1.1.1

Утврђивање непокретности за културна добра
Основна школа Бошко Палковљевић Пинки у
Батајници
Илија Сирковић
Брвнара у Брајковцу
Брвнара Вреоци
Собрашица у Ковачевцу
Споменик Николи Тесли

134.327,60
15.172,80

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
2.
2.1
2.1.1
2.1.2

2.1.3
2.1.4

2.1.5
3.

19.853,20
19.699,60
19.835,20
19.886,80
39.880,00

ИСТРАЖИВАЊА

Систематска истраживања фондова
Систематско истраживање Централне зоне Новог
Београда
Наставак систематских истраживања и допуне евиденције
јавних и спомен-обележја са утврђивањем њиховог стања
и мера за истраживања Савски венац
Систематско истраживање Новог гробља
Систематско истраживање са утврђивањемстања
евидентираних објеката народног градитељства на
територији општине Младеновац за 7 насеља: Ковачевац,
Рајковац, Влашка, Амерић, Мала врбица, Кораћица,
Велика Иванча
Наставак систематског истраживања и допуне евиденције
јавних споменика и спомен обележја на Новом Београду
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И
ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

Прикупљање, израда и обрада документације
Прикупљање, систематизовање и обрада документације за
културна добра и добра која уживају претходну заштиту
3.1.2 Формирање базе материјала за потребе делимичне или
потпуне реконструкције фасадне скулптуре
3.1.3 Истраживање и техничко снимање Воденице Борикића у
неменикућама, општина Сопот
3.2.
Дигитализација документације
3.2.1 Наставак дигитализације техничке документације
3.3.
Библиотека
3.3.1 Обрада и унапређење библиотечког фонда
3.3.2 Прикупљање грађе за хемеротеку
3.3.3. Дигитализација и обележавње библиотичког фонда
КОБИС
ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ
4
3.1.
3.1.1

843.917,80
150.000,00
299.609,59

121.901,60
98.774,40

173.632,21
1.098.354,03
538.421,67
199.420,07
189.000,00
150.001,60
187.654,00
187.654,00
372.278,36
46.090,00
200.000,00
126.188,36

ПРОЈЕКАТА

4.1.
4.1.1

4.2

Сакрална архитектура
Увид и евидентирање постојећег стања црквеног
градитељствана територији општина Звездара и
Палилула
Јавни споменици и спомен - обележја

50.000,00
50.000,00

2.343.959,78
4

Интервенције на јавним споменицима и спомен
обележјима
Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен
обележјима

1.535.459,78
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ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА
ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ

1.741.931,75

5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.4

Издавачка делатност
Часопис „ Наслеђе“ бр. 15
Каталози за 10 споменика култ.
Едукација
Стручна конференција и Зборник радова
Односи са јавношћу
WEB презентација
Изложба Живот за Београд, живот за победу

1.064.356,86
732.249,86
332.107,00
371.017,80
371.017,80
256.157,19
256.157,19
50.400,00

4.1
4.2

Укупно програми из Плана рада за 2014. годину

808.500,00

6.212.491,06

Неузмирене обавезе из буџета Града Београда за 2013. годину
По реализованим програмима установе из Плана рада за 2013.
годину средства пренета у 2014. годину

УКУПНО

626.845,63

6.839.336,69

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2014.
годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани):
Програми који нису реализовани:
1. Конзерваторски пројекат – Уклањање архитектонских баријера и постављање
рукохвата на Београдској тврђави
2. Главни пројекат реконструкције и ревитализације Ливнице „Пантелић“ у Земуну
(Гајева 15, Земун)
3. Допуна (ажурирање) Каталога непокретних културних добара на подручју Града
Београда
4. Учешће на стручним скуповима у земљи
Програми нису реализовани услед недостатка сопствених прихода установе
Програми који су делимично реализовани:
Јавни споменици и спомен обележја – Интервенције на јавним споменицима и
спомен обележјима и Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима
и постављањ нових споменика
образложење:
Планом рада за 2014 годину било је предвиђено да се овај програм реализује у износу
од 3.00.0000,00 динара и то 2.011.216,76 динара у оквиру програма Интервенције на
јавним споменицима и спомен обележјима, а 988.783,24 динара у оквиру програма
Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима. У оквиру ових
програма, поред реализованих, планирано је чишћење, реконструкција недостајућих
5

делова, патинирање и финална заштита скулптура од камена лево и десно од улаза у
Музеј железнице у Немањиној улици бр.6 у Београду, као и радови на санацији
споменика Николи Пашићу на Тргу Николе Пашића у Београду. У оквиру обележавања
70 година од ослобођења Београда, уместо реализације ових предвиђених радова,
донета је одлука да се изведу радови на превентивној консолидацији рељефа портала
Гробља ослободилаца Београда 1944.
Након реализације превентивне консолидације рељефа за извођење радова на
скулптурама код улаза у Музеј железнице и радова на споменику Николи Пашићу није
преостало довољно средстава и њихова реализација је пренета и обухваћена планом
рада за 2015.годину.

ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2014. ГОДИНЕ, А НИСУ БИЛИ
ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ (са кратким образложењем):


Проглашења и категоризација културних добара

1. Музеј југословенске кинотеке, Ул.Косовска бр.11 - израда Предлога одлуке о
утврђивању за културно добро;
2. Манастир Фенек, заштићена околина - израда Предлога одлуке о утврђивању
заштићене околине Манастира Фенек за непокретно за културно добро;
3. Дом Савеза набављачких задруга државних службеника, Ул. Македонска бр.21
у Београду – израда Предлога одлуке о утврђивању за културно добро


Конзераторско-рестаураторски пројекти и документација

У оквиру реализације Програма обнове фасада Београда који спроводи Скупштина града
и Градски урбаниста урађени су следећи пројекти:
1. Пројекат рестаурације фасада Породичне куће Луке Ћеловића, Ул.Краљевића
Марка бр.1 у Београду;
2. Пројекат рестаурације фасада Куће Пуковника Елезовића, Ул. Његошева бр.20 у
Београду;
3. Пројекат рестаурације фасада зграде „Џокеј клуба“, Ул. Грачаничка бр.18 у
Београду;
4. Пројекат рестаурације фасада „Вучине куће“, Ул.Карађорђева бр.61-61а у
Београду;
5. Пројекат рестаурације фасада Куће Јосипа Крауса, Авијатичарски трг бр.8 у
Земуну;
6. Пројекат рестаурације фасада Зграде пензионог фонда Беочинске фабрике
цемента, Ул. Браће Југовића бр.21 – Булевар деспота Стефана бр.10 у Београду;
7. Пројекат рестаурације фасада објекта на углу Ул. Маршала Бирјузова 53-53а и
Ул. Поп Лукине бр.1б у Београду;
8. Пројекат рестаурације фасада Куће инжењера Павла Хорвата, Ул.Ивићева бр.6 у
Земуну;
а започета је реализација више пројеката, а завршетак рада на овим пројектима
предвиђен је 2015. годину:
9. Пројекат рестаурације фасада објекта у Ул.Карађорђевој бр.71 – 71а у Београду,
10. Пројекат реконструкције фасада објекта у Ул. цара Душана бр.4 у Београду;
11. Пројекат рестаурације фасада објекта у Ул. Карађорђевој бр.69 у Београду,
12. Рестаурација фасада објекта у Ул. Карађорђевој бр.59
6

13. Рестаурација фасада објекта у Ул.Карађорђевој бр.57 у Београду
14. Пројекат рестаурације фасада објекта у Ул. браће Југовића бр.2а у Београду;
15. Пројекат рестаурације фасада објекта на углу улица Скендер бегове и Добрачине
бр. 43 у Београду;
16. Пројекат реконструкције уличне фасаде и крова објекта у Ул. цара Душана бр,10
у Београду;
Поред ових урађени су и следећи пројекти:
17. Пројекат рестаурације фасада Дома Јеврема Грујића, Ул.Светогорска бр.17 у
Београду, пројекат рађен у оквиру Љубљанског процеса;
18. Пројекат рестаурације Римског бунара на простору Београдске тврђаве – прва
фаза
19. Пројекат партерног уређења простора и рестаурације делова чесме Мехмед Паше
Соколовића на Горњем граду Београдске тврђаве;
20. Пројекат адаптације унутрашње Стамбол капије на простору Београдске тврђаве;
21. Пројекат конзервације и рестаурације дела Савског шеталишта од Великог
степеништа ка равелину Краљ капије
22. Идејни пројекат санације Староримске гробнице у селу Брестовик, Општина
Гроцка;
23. Пројекат конзервације остатака конака Манастира Павловац;
23. Прелиминарна техничка процена стања Ливнице Пантелић, споменика
културе уписаног на Листу приоритетних пројеката Србије у оквиру
регионалног пројекта „Љубљански процес II: Рехабилитација културног наслеђа
Србије“;
 Презентaција културних добара и добара под претходном заштитом
-

Представљање делатности Завода на Дану Друштва конзерватора Србије
фебруара 2014. године;
Учешће у серијалу ТВ забавник, Разгледница (РТС);
Обележавање споменика културе QR кодовима. Завод за заштиту споменика
културе града Београда је током 2014. године наставио са активностима на
реализацији овог програма припремајући садржаје за QR кодове којима ће се
обележити 50 споменика културе на подручју града Београда.

 Сарадња са установама образовања
- Коришћење документације Завода за потребе реализације наставних
програма основних и средњих школа
Завод за заштиту споменика културе града Београда претходних, као и 2014.
Године остварио је сарадњу са једним бројем основних школа на подручју Града
Београда, које у оквиру својих редовних планираних наставних активности
акценат стављају на историју, културу и културно наслеђе Београда. У том
контексту, у оквиру предмета техничко образовање, организују низ такмичења на
школском, општинском и градском нивоу, а документација Завода је основни
извор података и материјала који се користи на такмичењима. Такође у
континуитету током целе године увид у документацију Завода врше и ученици
средњих струковних школа: архитектонска и грађевинска, као и београдских
гиманзија који све чешће за теме својих својих семинарских и дипломских радова
имају културно наслеђе града.
- Сарадња са високошколским установама
Документација о културним добрима представља један од најзначајнијих задатака
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у очувању културног наслеђа, а настаје у свим фазама рада Службе заштите – од
иостраживања, евидентирања, валоризације, преко израде конзерваторско –
рестаураторских пројеката до праћења извођења радова на техничкој заштити.
Имајући у виду систематичност и слојевитост садржаја, као и квалитет и
квантитет документације о културном наслеђу града, Збирка досијеа културних
добара, као и збирке планова и фотодокументације постали су незаобилазан извор
података студентима друштвено – хуманистичких и техничких наука, као и
студентима уметничких факултета. Сходно томе, корисници документације
Завода су студенти основних, мастер и докторских студија Универзитета у
Београду (Филозофски, Архитектонски и Шумарски факултет, Висока
грађевинско-геодетска школа), Новом саду (факултет техничких наука) и Нишу
(Филозофски и Архитектонски факултет), као и појединих европских
универзитета.
 Учешће у манифестацијама
1. Дани европске баштине, Београд, септембар 2014. године, излагање о
Споменику на месту смрти деспота Стефана Лазаревића у селу Марковац
(општина Младеновац) и о цркви Светог пророка Илије у чијој се порти налази
споменик – контакти са ученицима основне школе из Младеновца, у организацији
Туристичке организације Младеновац. У оквиру учешћа Завода у овој
манифестацији реализовано је стручно вођење о споменику културе Зграда
Старог двора у Београду.
2. Учешће Завода за заштиту споменика културе града Београда на 59.
међународном београдском Сајму књига.
Публикација „Меморијали Првог светског рата на територији Београдa”,
аутора историчара уметности Александра Божовића, представљена је на
Београдском сајму књига, на штанду Министарства за рад, запошљавање, борачка
и социјална питања. Публикација је штампана у оквиру обележавања
стогодишњице Првог светског рата у издању Завода за заштиту споменика
културе града Београда и под покровитељством Министарства културе и
информисања. Предмет публикације је синтетског карактера, са намером да се у
оквиру обележавања сећања на 100 година од почетка Првог светског рата,
презентују меморијални споменици у распону од монументалних остварења па
све до једноставних форми подизаних у рубним деловима града. Структуирана је
кроз њихову типологију и хронологију са намером да укаже на
најрепрезентативнија и најкарактеристичнија меморијална остварења кроз
разноликост и плуралитет њихових форми. Кроз рад је такође анализиран идејни
и симболички значај појединачних меморијала, као и њихов иконографски
садржај и функција. Ова публикација се односи на период од 1920. године, када је
донета Уредба о очувању меморијалних споменика и војних гробаља у тадашњој
Краљевини СХС, и обрађује споменика везена за Први светски рат.
3. „Ноћ музеја“ – Стручно вођење у оквиру манифестације у објекту некадашње
Јадранско-подунавске банке у Београду (Алфа банка у Краља Милана 11),
БеоГрадска КулТура01 кроз завршно предавање у просторијама Завода
4. Поводом 70. година од ослобођења града Београда и општине Гроцка, на Дан
ослобођења општине Гроцка 17.10.2014.године, у великој сали Општине одржан
је програм посвећен култури сећања, у организацији ГО Гроцка и Центра за
културу Гроцка. Тим поводом је одржано предавање о Спомен костурници у
Ритопеку, општина Гроцка.
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Учешће нa стручним скуповима у земљи и иностранству
Стручни скупови у земљи:
1. Семинар на тему: Грађевински материјали и конзерваторски приступ – камен,
манастир Студеница;
2.

Присуство јавној дебати са темом „Стање културног наслеђа у Србији и значај
дигитализације у служби заштите – смернице и стандарди у дигитализацији“
која је одржана 6. фебруара 2014. године у Народној библиотеци Србије, као
друга сесија у оквиру пројекта „Дигиталне библиотеке - едукација“.

3.

Конференција „Међународни дан Дунава“ у организацији Српске филмске
индустрије са темом: културно наслеђе као филмска локација;

4.

Конзерваторска радионица – „Индустријско и техничко наслеђе Србије“,
одржана у организацији ДКС у периоду од 2. до 5. октобра 2014. године у
Смедереву са циљем израде пилот пројекта предлога заштите за Стару железару у
Смедереву и Правилника о садржају досијеа индустријског и техничког наслеђа.
На радионици презентован рад на систематском истраживању Прве индустријске
зоне Београда и изради Плана детаљне регулације за ту зону.

5.

Студентска пракса „Новија архитектура Београда“ - сарадња са Филозофским
факултетом – 6. јун 2014. године Завод је трећу годину за редом био један од
партнера реализације једнодневне стручне праксе за студенте завршних година
основних и мастер студија. Учествовало је око 400 студената са 15 факултета из
Србије и региона. Као водитељ Групе 5 „Градитељско наслеђе Улице Краља
Петра I, Васине и Кнез Михаилове“ – учесницима је презентована и анализирана
градитељска баштина Београда 19. и 20. века, унутар градске зоне од изузетног
значаја за Републику Србију. Посебан акценат стављен је на историјски развој два
века српске архитектуре са освртом на конзерваторски систем заштите
појединачних објеката и заштићених целина.

6.

У оквиру рада Секције етнолога ДКС, у Крагујевцу је дана 15.12.2014.године
одржано излагање - Родна кућа војводе Степе Степановића у Кумодражу,
конзервација и одрживост

7.

Посета сајму камена у Крагујевцу, март 2014.године;

8.

Учествовање и презентација рада Завода за заштиту споменика културе града
Београда на годишњој скупштини Секције архитеката ДКС-а одржаној у
Смедереву, са темом „Методологија израде Елабората услова заштите
културног наслеђа за потребе урбанистичких и просторних планова проз
примере“;

1.
2.

Стручни скупови у иностранству:
Стручна посета сарадника Завода фабрикама Tondach у Словенији и Аустрији, као
и институцијама заштита у тим градовима/земљама;
Учешће на интернационалној Конференцији о фортификационом наслеђу са
темом „Управљање и одрживи развој“, одржаној у Памплони. Шпанија у периоду
15-17. октобра



Учешће стручних сарадника у раду градских комисија и стручних радних
тела:

-

Комисија за декоративно и функционално осветљење Града Београда;

-

Радна група за реализацију Програма обнове фасада Београда;
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-

Комисија за стандарде у области конзервације културног наслеђа при Институту
за стандардизацију Србије;

-

Радна група за Београдску тврђаву;

-

Радна група за израду Програма пренамене простора старе Војне академије у музеј и
припрему предлога текста Пројектног задатка за израду техничке документације за
реконструкцију и доградњу простора Музеја града Београда у Ул.Ресавској бр.40б у
Београду;

-

Комисија за утврђивање концепције програмских садржаја и давање модела
управљања Меморијалним комплексом на „Старом београдском сајмишту“;

-

Радна група за решавање питања коришћења тзв. Ташмајданских пећина и других
подземних простора у туристичке и друге сврхе;

-

Радна група за имплементацију пројекта Љубљански процес II - Рехабилитација
заједничког наслеђа (2011/2014).

Да ли су током 2014. године реализовани програми који представљају
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе


Стручни скуп / Конференција са темом „Јавни споменици и спомен обележја колективно памћење и/или заборав“
Прва Конференцијa под називом „Очување градитељског наслеђа - Стварно
и могуће“, одржана у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
28.05.2010. године. Представљала је једну од манифестација којима је Завод
обележио 50 година од оснивања и рада. Замишљена је као прва у низу научно
- стручних скупова, на којима ће се разматрати актуелне теме везане за
заштиту, уређење и коришћење културне баштине. Потом је и у 2011. години
успешно организована друга по реду Конференција са темом "Наслеђе и
Дијалог". У 2012. години организовали смо трећи по реду научно- стручни
скуп који је попримио међународни карактер, са темом "Индустријско
наслеђе – проблеми и могућности интегративне заштите, презентације и
ревитализације. 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. Радови излагани на
Конференцији презентовани су на CD-у у форми Дигиталног зборника радова.
Четврта по реду конференција имала је тему „Стара градска језгра и
историјске целине – проблеми и могућности очувања и управљања“ и
одржана је 2013. године. Ова конференција организована је са циљем да се са
различитих аспеката размотри како у времену опште глобализације и
урбанизације управљати променама којима су стара градска језгра и историјске
целине неминовно подложне а да се не наруши, већ побољша, квалитет
утемељен на њиховим историјским карактеристикама и вредностима.
07.11.2014.године у просторијама Завода за заштиту споменика културе града
Београда, одржана је пета у низу конференција са темом Јавни споменици и
спомен обележја колективно памћење и /или заборав и њоме се Завод, поред
других, многобројних активности, придружили обележавању стогодишњице од
почетка Првог светског рата.
У раду конференције су узели учешће еминентни научни радници, признати
стручњаци из области заштите културног наслеђа, професори и млади
истраживачи. Поред њих, конференцији су присуствовали представници
републичке управе: г-дин Дејан Ристић, државни секретар у Министарству
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културе, г-ђа Александра Фулгоси, помоћник министра културе, г-ђа Сања
Марковић из кабинета министра одбране, градске управе – Секретаријата за
културу: г-ђа Гордана Предић, г-ђа Данијела Милинковић, г-дин Александар
Лукић и г-дин-Раденко Дурковић из Градског већа.
Научни и стручни скупови, као наука и струка уопште, треба да имају за циљ
објективизацију историјске визуре и морају да буду свесни значаја и значења
сваке изговорене речи. Лаицима сe грешке опраштају и бивају заборављене,
али наука и струка носе бреме одговорности за тумачење и начин чувања
онога што чини суштину нашег националног и државног бића.
Уводну реч о теми Конференције је одржао проф. др Владимир Мако.
Поред презентације квалитетних радова који су и штампани у Зборнику радова
представљеном на скупу, успешном раду Конференције су допринели
модератори и дискутанти .
У току паузе, присутни су могли да погледају презентацију јавних споменика и
спомен обележја на којима је Завод, у току претходне и ове године, извео
конзерваторске радове различитог обима. Извођење радова је финансирано из
буџета Града и Републике.
Такође, отворена је и изложба – Меморијали Великог рата – коју је припремила
Секција фотографа Друштва конзерватора .
На крају Конференције предложени су закључци, које ће Научно стручни
одбор, уз сугестије свих учесника, дефинитивно уобличити и који ће заједно са
приказом ове Конференције бити публиковани у Наслеђу бр. 16.




Изложба „Меморијали првог светског рата на територији Београда“
У оквиру Програма обележавања Сто година од Првог светског рата, под
покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије,
Завод за заштиту споменик културе града Београда је реализовао изложбу
Меморијали Првог светског рата на територији Београда, постављену на
простору Савског шеталишта на Београдској тврђави, код Гробнице народних
хероја. Свечано отварање је одржано 22. септембра, а изложбу је отворио
градоначелник Београда господин др Синиша Мали.
Садржај изложбе је предстаљен на укупно 48 паноа као репрезентативни пресек
меморијалних обележја везаних за Први светски рат, а која су подигнута на
територији града Београда. Меморијални споменици као један од примарних
фокуса рада Завода за заштиту споменика културе града Београда, презентовани
кроз изложбену поставку афирмишу богатство споменичког и меморијалног
наслеђа града Београда. Циљ ове изложбе је био да издвоји и презентује
најкарактеристичније и најрепрезентативније меморијале, прикаже различитост
њихових форми, културно-историјске вредности и њихов историјат и уметнички
значај. Изложбу су реализовали стручни сарадници Завода за заштиту
споменика културе града Београда: aутор, Александар Божовић, историчар
уметности; дизајн, Јасна Цветић, архитекта и фотографија, Снежане
Неговановић, фотограф.
Поред изложбене поставке, штампана је и пратећа публикација Меморијали
Првог светског рата на територији Београда.
Изложба „Живот за Београд, живот за победу“
Изложба посвећена споменику културе „Гробље ослободилаца Београда“,
приређена је поводом прославе 70 година од ослобођења Београда. Изложба је
трајала од средине октобра до краја новембра.

Програми установе који су реализовани ван матичног простора:
Предавања:
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1. БеоГрадска КулТура01, програм којим се кроз сарадњу са београдским средњим

школама, презентацијом, предавањима и активним радом са ученицима популаризује
културно наслеђе на листи УНЕСКО;

2. БеоГрадска КулТура02, програм којим се кроз сарадњу са београдским средњим
школама, презентацијом, предавањима и активним радом са ученицима популаризује
културно наслеђе Београда. Тема овог циклуса је Улица краља Петра и њени
споменици културе, улици са највише културних добара у Београду. Фокус је на
историји, култури и архитектури Београда. Представљање делатности Завода,
представљање свих културних добара у њој, рад са ученицима кроз подстицање
тимског рада и истраживања, едукација о коришћењу стручне литературе и
релевантних online извора;

3. Споменици културе општина Палилула, презентација и предавање о
Праисторијској Карабурми и споменицима културе Универзитетског блока одржано
у Дому за старе – Стационар Карабурма;
Изложбе:
1. „Скривено благо Дома Јеврема Грујића“ у Дому Војске Србије
Изложбa „Скривено благо Дома Јеврема Грујића“ је заједнички пројекат Дома
Јеврема Грујића и Завода за заштиту споменика културе града Београда, отворена
13.фебруара 2014. године у Галерији Дома Војске Србије у Београду. Кроз причу о
животу и традицији једне значајне српске грађанске породице приказана је
истовремено српска историја, њена бурна прошлост, дуга традиција и култура.
Аутори изложбе су потомци Лазар Шећеровић, Александар Цонић, и историчар
уметности - конзерватор Ивана Весковић која је и аутор каталога изложбе. Поставка
или „мали ентеријери“ представили су и дочарали аутентичан амбијент првог
споменика културе и збирку уметничких предмета у власништву угледне српске
породице дипломата и државника, од 19. века до данас. Просторно засебан сегмент
изложбе заснован на фотографијама, представио је прву дискотеку у Београду,
отворену у Дому Јеврема Грујића 1967. године.
О великом успеху говори чињеница да је за месец дана колико је изложба трајала
видело преко 20.000 посетилаца међу којима је било организованих група студената,
средњошколаца и ученика основне школе што указује на потребу и важност да се
кроз сталну поставку у споменику културе Дом Јеврема Грујића отвори музеј који би
био свакодневно доступан и широј јавности.
Програми остварени на основу међународне сарадње
Љубљански процес II - Рехабилитација заједничког наслеђа (2011/2014)
Прелиминарна техничка процена стања Дома Јеврема Грујића, споменика
културе уписаног на Листу приоритетних пројеката Србије у оквиру регионалног
пројекта „Љубљански процес II: Рехабилитација културног наслеђа Србије“.
Овај програм је отпочео јула 2011. године, а планирано је његово трајање од три
године. Циљ Љубљанског процеса II је да обезбеди примену управљачких
инструмената за високо квалитетну рехабилитацију наслеђа кроз развој IRPP/SAAH
методологије, интеграцију интерсекторске праксе, развој регионалне сарадње и
успостављање одрживих механизама финансирања. Учесници програма су:
Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Македонија, Србија и Црна
Гора. Техничку и финансијску подрушку Љубљанском процесу пружа Савет Европе
и Европска комисија, а највећи део средстава обезбеђен је кроз вишекориснички IPA
фонд.
Љубљанским процесом II упавља Регионални савет за сарадњу (RCC) са средиштем
у Сарајеву, кроз Радну групу за културу и друштво (TFCS) основану у септембру
2010. године, чији рад координира Секретаријат TFCS-а на Цетињу.
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У оквиру програма је 2012. године утврђена Листа приоритетних пројеката за
Србију, у оквиру које се, на предлог и ангажовањем Завода за заштиту
споменика културе града Београда, налазе и два споменика културе од великог
значаја за Републику Србију са подручја Београда (Дом Јеврема Грујића и
Ливница Пантелић). О овим споменицима културе брину интерсекторски
Технички тимови којима руководе стручњаци Завода. У складу са методологијом
програма, они су у 2012. години израдили документа који се односе на „личну
карту споменика“ и „прелиминарну техничку процену стања“.
Током 2014. године у оквиру Љубљанског процес II, Технички тим за Дом Јеврема
Грујића према програму Савета Европе и акционом плану израдио је ревизију
Студије изводљивости и Бизнис план који обухвата: Анализу ризика, СВОТ анализу,
припрему концепта о управљачкој структури будућег музеја, представљање предлога
будуће организационе структуре и финансијског плана, анализу потенцијалних
заинтересованих страна у пројекту и њиховим улогама, идентификовање
расположивих извора за прикупљање података и релевантих стручњака који могу
бити сарадници или партнери у пројекту, прелиминарни предлог листе званица за
радионицу са заинтересованим странама, анализу материјала о туристичким
кретањима и припрему прелиминарне табеле података која се тичу туризма, израда
ревизије Бизнис плана са подацима о маркетинг компоненти пројекта, израду
логичке мартрице пројекта, урађен је: Preliminary Data Sheet, The House of Jevrem
Grujic, Belgrade republic of Serbia Regional Programme for Cultural and Natural Heritage
in South East Europe Ljubljana Process II: Rehabilitating our Common Heritage- Experts
pool Fundraising and business Planning на основу ког је урађен Бизнис план.
Презентација Бизнис плана Дома Јеврема Грујића и Изложбе, у Сирогојну у мају
2014.
Разговор са Донованом Рипкема (стручњак изобласти економије и културног наслеђа
-консалтинг и кутурно наслеђе) о економском потенцијалу споменика културе као
приватног музеја у сарадњи са јавним сектором, примери и искуства из праксе,
посета споменика културе са представницима Техничког тима.
Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима
У 2014. години није било програма других установа или појединаца који су се
реализовали у Заводу за заштиту споменика културе града Београда.
Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајнијих
критика, приказа у медијима)
Током 2014. године у односима Завода са јавношћу, стручном и широм,
највише је истицан значај делатности Завода за очување културне баштине,
односно за очување наше културе, историје и уметности.
Активности Завода су стручној јавности континуирано презентоване током целе
2014. године, пре свега кроз израду, сарадњу на изради и реализацију бројних
пројеката, затим изложби, стручне конференције, али и кроз перманентну сарадњу
са бројним научним и стручним институцијама, као и градским и републичким
органима и организацијама.
У свим наступима, саопштењима или директним контактима са власницима и
корисницима објеката од споменичког значаја, било да се ради о физичким или
правним лицима, посебно је исказивана жеља Завода да као стручна служба
помогне у њиховим напорима да сачувају и унапреде објекте које поседују или
користе.
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У току 2014. године дати су одговори на велики број питања новинара и
саопштења за писане медије. Успешна сарадња остварена је са свим писаним
медијима, а посебно треба истаћи сарадњу са новинама: „Блиц“, „Политика“, „24
сата“ и „Данас“. Културно наслеђе је често било тема у чланцима ових медија,
било да се ради о изјавама стручних сарадника Завода, или о текстовима новинара за
које је Завод давао информације.
У електронским медијима Завод је био релативно добро заступљен кроз прилоге о
појединачним споменицима културе и просторним културно историјским целинама,
улицама, амбијенталним целинама, затим радовима на рестаурацији фасада,
санацији и конзервацији јавних споменика и спомен обележја и др.
Изузетно успешну комуникацију са јавношћу Завод је имао на Сајму књига кроз
представљање своје издавачке делатности.
Остварена је сарадња са РТС на снимању серијала о јавним споменицима посвећеним
Првом светском рату на територији града Београда. Стручни сарадник је поред
пружања стручних консултација, са режисером Радетом Московљевићем, одлазио и
на терен где је вршено снимање.
Следи неколико медијских приказа активности Завода за заштиту споменика
културе града Београда:
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5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРНИМ
ДОБРИМА И ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ГРАЂЕЊУ
У складу са одредбама Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", бр.
71/94) и Закона о планирању и грађењу („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009 и
24/2011), Завод за заштиту споменика културе осим наведених програмских
задатака, обавља и друге послове из матичне делатности и то:


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



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



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



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



Даје Мишљења о нацртима просторних и урбанистичких планова за
подручја просторних културно-историјских целина, која се обавезно
прилажу приликом разматрања и доношења тих планова.
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А) Преглед извршених конзерваторских надзора у току 2014. године
I Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката:
1. Реконструкција и ревитализација објекта „Парни млин“ у Булевару војводе

Мишића бр.15 у Београду;
2. Санација и адаптација отвореног стадиона СРЦ „Ташмајдан“ у Ул. Илије

Гарашанина бр.26 у Београду;
3. Инвестиционо одржавање ентеријера – хола испред Мале ратне сале и Мале

ратне сале зграде Старог Генералштаба у Ул. Кнеза Милоша бр.33 у
Београду;
4. Партерно уређење – поплочавање простора око зграде Старог Генералштаба

у Ул. Кнеза Милоша бр.33 у Београду;
5. Санација, рестаурација и адаптација објекта Музеј Вука и Доситеја, Господар

Јевремова 21 у Београду, III фаза радова – партерно уређење и израда мокрог
чвора;

6. Рестаурација прозора и увођење сплит система клима уређаја на објекту

Дома Народне скупштине РС у Београду;

7. Замена кровног покривача – II фаза радова на објекту Дома Народне

скупштине РС у Београду;

8. Санација и инвестиционо одржавање куће и амбара у оквиру Комплекса

родне куће војводе Степе Степановића у Кумодражу, Ул.Врчинска бр.1 у
Београду;

9. Санација тераса ка улици на објекту Библиотеке града у ул. Змај Јовиној бр. 1
10. Објекат Капетан Мишиног здања, Студентски трг бр.1

у Београду
(уличне и дворишне фасаде, адаптација дела таванског простора у
мултифункционалну учионицу, изградња панорамског лифта);

11. Санација и инвестиционо одржавање крова објекта у Ул. Цара Душана бр.10

у Београду;

12. Изградња новог објекта конзулата и реконструкција главног објекта

Амбасаде Републике Турске у Ул. Крунској бр.1 у Београду;

13. Реконструкција и доградња објекта Немачке школе у Ул. Петра Чајковског

бр.4 у Београду;

14. Реконструкција хотела „Нобел“, Андрићев венац бр.10 у Београду;
15. Инвестиционо

одржавање платоа
Ул.Милентија Поповића у Београду,

испред

објекта

„Сава

центра“,

16. Пресељење старог гробља у Барошевцу на нову локацију;
17. Адаптација чајне кухиње и санитарног блока у објекту Милошевог конака у

Топчидеру, Булевар Патријарха Павла бр.2 у Београду
18. Радови на изради приступног подеста Сахат куле на београдској тврђави;
19. Радови на текућем одржавању мобилијара у циљу безбедности Римског

бунара на Београдској тврђави;
20. Реконструкција дечијег игралишта у парку Велики Калемегдан;
21. Партерно уређење простора око Миленијумске куле у Земунској тврђави

(Гардош)
22. Изградња нове цркве Св. Христофора са конзервацијом остатака старе цркве

у Мислођину код Обреновца
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23. Обиласци споменика културе на поплавама угроженим подручјима на

територији града Београда, градска општина Обреновац, Лазаревац
II Фасаде:
1. Народни музеј, Београд, Трг републике 1;
2. Објекат у Ул.Ресавској бр.24 у Београду;
3. КБЦ – Земун, објекат рачуноводства
4. Објекат биоскопа „Балкан“, Ул. Браће Југовића бр.. у Београду
5. Музеј науке и технике у Београду, Ул.Скендер бегова бр.51
III Јавни споменици и спомен-обележја:

1. Рестаурација и конзервација споменика Путујући глумац у Скадарлији, демонтажа
са кружног бетонског постамента, конзервација оштећене скулптуре,
реконструкција недостајућих делова, транспорт и ремонтажа скулптуре на кружни
постамент.
2. Реконструкција недостајуће спомен плоче са рељефом војводе Петра Бојовића, на
кући у којој је живео у Трнској улици, ГО Врачар, радови су обухватили
реконструкцију недостајуће плоче са рељефом и словним исписом и ремонтажу уз
додатно ојачање везе прохромским анкерима.
3. Реконструкција недостајуће апликације са постамента споменика Кнезу Михаилу
на Тргу Републике, радови су обухватили реконструкцију недостајућег бронзаног
елемента на основу постојећег и његову ремонтажу на постамент.
4. Рестаурација скулптуре на крову Земунске гимназије, припремни радови за
споровођење рестаурације и конзервације оштећених скулптура.
5. Реконструкција недостајућих словних елемената са постамента бисте Степи
Степановићу у школи у Кумодражу, радови су обухватили реконструкцију
недостајућих словних бронзаних елемената и ремонтажу на постамент.
6. Споменик Николи Тесли, израда недостајуће плоче са прочеља споменика
7. Фонтана „Буђење“, санација лула за прскање
8. Споменик Арчибалду Рајсу у Топчидерском парку, замена облоге постамента са
обновом исписа и уређење поплочаног простора око споменика
9. Споменик цару Николају II, уређење простора Девојачког парка са постављањем
споменика
10. Рељефи портала ГОБ 1944, превентивна консолидација рељефа
11. Споменик српским и руским војницима из 1. св. Рата, постављање споменика и
формирање поплочаног простора око споменика

Јавни споменици и спомен-обележја Првог светског рата:
1. Санација и рестаурација 14 спомен обележја Првог светског рата на подручју
Београда средствима Министарства рада и социјалне политике, претходни радови
- увид у стање и истраживачки радови за потребе реконструкције недостајућих
делова, рестаурације и конзервације:
• Село Шепшин, спомен чесма из 1915. Године
• Доња Дубона, спомен чесма из 1915. Године
• Село Рајковац, спомен чесма из 1915. Године
• Село Влашка, у порти цркве санација и конзервација споменика ратницима
из 1912 -1918. Године
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• Младеновац, санација и конзервација споменика изгинулим ратницима
1912 – 1918. Године
• Кораћица, у порти цркве санација четири споменика ратницима 1914-1918.
Године
• Барајево, село Средњи крај, санација 33 споменика у порти цркве
подигнути у спомен на погинуле ратнике из 1912 -1918. Године
• Барајево, село Губеревац, санација три споменика – групација споменика и
десет споменика из Првог светског рата са уређењем приступног простора
• Село Слатина, санација споменика и формирање приступа
• Село Бабе, санација споменика
• Велика Моштаница, порта цркве и борачко гробље, санација споменика и
партерно уређење
• Спомен обележје палим ратницима Балканских и Првог и Другог светског
рата у Остружници – израда идејног решења санације и рестаурације
спомен-обележја и реконструкције недостајућих елемената, израда и
монтажа нових плоча са исписом са уређењем приступних стаза и платоа
• Сремчица, споменик из првог и другог св. Рата, санација облоге са обновом
исписа
• Батајница, код ватрогасног дома санација споменика изгинули ратницима
из првог светског рата
2. Рељефи са гробља Ослободилаца Београда 1944. Припремна истраживања за

потребе спровођења радова на санацији оштећења на рељефима у оквиру хитних
интервенција на јавним споменицима и спомен обележјима.
3. Споменик Руским и српским војницима на Калемегдану – надзор на радовима на
постављању споменика и информативне табле;
4. Споменик Цару Николају
у Девојачком парку – надзор на радовима на
постављању споменика, графичко решење за словни испис на каменом блоку;
IV Декоративно осветљење:
1. Зграда Београдске задруге, Ул.Карађорђева бр.48 у Београду;
V Археолошки надзори:

Током 2014. године вршен је стални археолошки надзор приликом извођења следећих
радова:
1. Арх. надзор приликом пресељења старог гробља у Барошевцу на нову локацију.
2. Арх. надзор приликом извођења земљаних радова на изградњи новог објекта у
улици Брегалничка бр. 4 у Београду
3. Арх. надзор приликом земљаних радова на изградњи новог објекта у Будимској
бр. 20
4. Арх. назор приликом земљаних радива на изградњи новог објекта у ул. Браће
Рибникар бр. 4.
5. Арх. надзор приликом земљаних радова на изградњи новог објекта у ул. Војводе
Добрњца бр. 36.
6. Арх. надзор приликом земљаних радова на изградњи новог објекта у ул. Париској
бр. 8.
7. Арх. надзор приликом земљаних радова на доградњи постојећег објекта у ул. Кеј
Ослобођења бр. 57-59, у Земуну.
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8. Арх. надзор приликом извођења земљаних радова на изградњи новог објекта у
улици Господар Јованова бр. 47.
9. Арх. надзор током ископа у оквиру комплекса у блоку ограничено улицама: Кнез
Данилова, Старине Новака, Далматинска и Станоја Главаша (бивши ИКЛ).
10. Арх. надзор приликом широког ископа темељне јаме у Блоку 20 – Рајићева улица
11. Арх. надзор приликом извођења радова на гасификацији насеља у општини
Гроцка.
12. Увид у стање културних добара и добара која уживају претходну заштиту у
насељима на територији града Београда која су страдала током поплава и појавом
клизишта током маја месеца 2014. год.
Б) Преглед остварене сарадње на изради просторних и урбанистичких планова у
току 2014. Године
1. Сарадња на изради просторних и урбанистичких планова кроз израду Услова чувања,
одржавања и коришћења културних добара и добaра која уживају претходну заштиту
и мере њихове заштите:
Сарадња на изради просторних и урбанистичких планова, на које је одговорено у
форми елабората Услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и
добaра која уживају претходну заштиту и мера њихове заштите, или комплекснијег
одговора, за следеће планове:
-

-

-

Просторни план посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје
приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“
План детаљне регулације центра Сурчина, градска општина Сурчин
План детаљне регулације блока између улица: Делиградска, Бирчанинова, Катићева,
Булевар ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац
План детаљне регулације санитарне депоније „Винча“, градска општина Гроцка
План детаљне регулације Трга Славија, градске општине Врачар и Савски венац
План детаљне регулације блока између улица: Небојшине, Рудничке, Булевара
ослобођења и Карађорђевог парка, градска општина Врачар
План детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша,
Далматинске, и Старине Новака, Градска општина Палилула
План детаљне регулације за проширење постојећег гробља у насељеном месту
Стубица, градска општина Лазаревац
План детаљне регулације за изградњу обилазнице од пута за ПК Младост до петље
петље на аутопуту Е -763 у Мислођину, са мостом преко Колубаре, општина
Обреновац
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у улици
Господар Јевремовој, градска општина Стари град
План детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне Ø700мм-Ø500мм
од постојећег водовода Ø700мм на Дорћолу до постојећег водовода Ø400мм у Улици
Вука Караџића, градска општина Стари град
План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар“ – Хитна
помоћ, градска општина Савски венац
План детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од Хитне помоћи до
Ванизелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Палилула
План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110kV од планиране
ТС 110/10kV „Аутокоманда“ до подручја ППППН „Београд на води“ - градске
општине Вождовац и Савски венац
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-

-

-

-

-

План детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110kV од постојеће
ТС 110/35kV „Топлана – Нови Београд“ до подручја ППППН „Београд на води“ градске општине Нови Београд и Савски венац;
План детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода
МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води“ са прикључком до БИП-а, градске
општине Сурчин, Нови Београд и Савски венац
План детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно регулационе станице
(ГМРС) „Падинска скела“ до подручја ППППН „Београд на води“, градске општине
Палилула и Стари град;
План детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т6 до Булевара
Михајла Пупина, Градска општина Земун;
План детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система - I
фаза, градске општине Гроцка, Вождовац и Звездара;
Плана генералне регулације за насеље Барајево;
План детаљне регулације за изградњу водовода прве висинске зоне
Ø700mm - Ø500mm од постојећег водовода Ø700mm на Дорћолу до
постојећег водовода Ø400mm у Улици Вука Караџића, градска општина
Стари град
Елаборат Препоруке за реконструкцију Трамвајског депоа, Булевар краља
Александар бр. 142 - са Сашом Михајлов;
План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода на
локацији уз реку Колубару, градска општина Обреновац
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског грејања
у Београду (I фаза, I етапа).
План детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве до аутопута, градске
општине Земун и Нови Београд.
План детаљне регулације за изградњу магистрале III топловода од Термоелектране
Никола Тесла – А до насеља Шљивице, Градска општина Обреновац.

Сарадња на изради просторних и урбанистичких планова, на које је одговорено у
форми сажетијег одговора, без израде комплетног елабората Услова чувања,
одржавања и коришћења културних добара и добaра која уживају претходну
заштиту и мере њихове заштите, за следеће планове:
-

-

-

-

-

-

План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку између
улица Благоја Паровића, Пожешке, Београдског батаљона и Орфелинове, Градска
општина Чукарица
План детаљне регулације за простор уз пут Београд-Панчево, између коридора
Северне тангенте, улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и
пута Београд-Панчево, градска општина Палилула
Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра од улице
Старца Вујадина до улице Станислава Сремчевића, блокови Б 15, Б 22, Ц 18,Ц 22, Ц
23, Ц 24, Ц 25, Ц 26 - између улица Гајеве, Кајмакчаланске, Старца Вујадина и
Булевара краља Александра, градска општина Звездара
План детаљне регулације Булевара Краља Александра за подручје од Улице
Господара Вучића до улица Мите Ружића и Мис Ирбијеве, блокови Д1-Д3, Д21,
Д22, Д27-Д35
План детаљне регулације подручја између Аутопута комплекса Београдске
индустрије пива и безалкохолних пића, комплекса железничке станице „Београдцентар“ и дела планиране саобраћајнице првог реда – „Трансверзале“, градска
општина Савски венац;
План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер – фаза II,
целина 1, градска општина Чукарица
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-

-

-

План детаљне регулације просторне културно историјске целине Топчидер – фаза II,
целина 2, градска општина Чукарица;
План детаљне регулације за подручје између улица Гоце Делчева, Палмира
Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле – део блока 9а у Новом Београду
и Земуну
План детаљне регулације насеља Крњача, оптина Палилула
План детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица: Сланачки пут и
Дрварске чесме, ГО Палилула
План детаљне регулације дела блокова 18а и 69, градска општина Нови Београд.
План детаљне регулације пијаце у насељу „Медаковић“, градске општине Вождовац
и Звездара
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у улици Јужни
булевар, градска општина Врачар
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у улици Стевана
Марковића, градска општина Земун;
План детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар
Ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковачког и
Милошевог потока, градске општине Вождовац и Раковица;
План детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз Аутопут Београд –
Панчево, градска општина Палилула
План детаљне регулације дела урбанистичке целине 41 „Панчевачки рит“, простор
североисточно од дела Панчевачког пута, градска општина Палилула;

Сарадња на изради урбанистичких пројеката, на које је одговорено у форми израде
елабората Услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добра која
уживају претходну заштиту или израде Решења о утврђивању услова за израду
Урбанистичког пројекта, за следеће урбанистичке пројекте:
-

-

-

-

-

-

-

Решење о утврђивању услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу и
проширење капацитета постројења за производњу топлотне енергије на локацији
топлане „Дунав“ у Београду;
Решење о утврђивању услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу хотела
путем доградње и пренамене постојећег објекта у улица Кнеза Милоша бр.66, у
Београду;
Решење о утврђивању услова за израду Урбанистичког пројекта Изградње дечијег
игралишта (постављање мобилијара) поред ресторана „Милошев конак“ у
Топчидеру - са Иреном Сретеновић;
Издавање техничких услова за изградњу хале за борилачке спортове у оквиру
комплекса Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, на
к.п.13477/1, КО Чукарица - уређење поднеска;
Издавање техничких услова за санацију и реконструкцију објекта Трамвајски депо елаборат
Решење о утврђивању услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу јавне
подземне гараже Студентски трг – Ректорат у Београду.
Решење о утврђивању услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу јавне
подземне гараже Народна библиотека, на простору између Народне библиотеке
Србије и улице Јована Скерлића у Београду.
Решење о утврђивању услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу јавне
подземне гараже Косовска, на делу Косовске улице у Београду
Решење о утврђивању услова за израду Урбанистичког пројекта за изградњу
подземне гараже у улици Небојшиној бр. 8а у Београду, катастарска парцела бр.
4103/2 КО Врачар
Решење о утврђивању услова за предузимање мера техничке заштите за доградњу
24

-

подземне гараже уз постојећи објекат у Булевару кнеза Александра Карађорђевића
бр.53 у Београду и реконструкцију уличне ограде, катастарска парцела бр.21155/1,
КО Савски Венац;
Пројекат препарцелације катастарске парцеле 969 КО Савски венац за дефинисање
грађевинске парцеле за потребе реконструкције објекта „Нове војне академије“ у
Музеј града Београда.

2. Сарадња са носиоцима израде планова у фази израде Нацрта планова и давање
мишљења и примедби у фази разматрања нацрта на Комисији за планове Скупштине
града Београда и фази доношења Планова (након обављеног јавног увида):
-

-

-

-

-

-

-

Нацрт просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града
Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“;
Нацрт измена и допуна Генералног плана Београда 2021.
Нацрт плана генералне регулације система зелених површина Београда
Нацрт плана детаљне регулације трга Славија, градске опшштине Врачар и Савски
венац
Нацрт плана детаљне регулације центар Лазаревца
Нацрт плана детаљне регулације просторнe културно-историјскe целинe Топчидер –
фаза II, целина 1, градска општина Чукарица са извештајем о стратешкој процени
утицаја предметног Плана на животну средину.;
Нацрт плана детаљне регулације просторне културно-историјске целине Топчидер –
фаза II, целина 2 – шира зона „Хиподрома Београд“, градске општине Чукарица и
Савски венац, са извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на
животну средину.
Нацрт плана детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од
саобраћајнице Т6 до аутопутске обилазнице, Градске општине Нови Београд и
Сурчин – II фаза од раскрснице са саобраћајницом која повезује предметни
саобраћајни правац са аеродромом „Никола Тесла“ до аутопутске обилазнице;
Нацрт плана детаљне регулације комплекса постојеће станице за снабдевање
горивом у Улици господар Јевремовој, општина Стари град;
Нацрт плана детаљне регулације за део аутопутске и железничке обилазнице око
Београда (аутопутска деоница Бубањ поток-Винча-Панчево, железничке деонице
Бели поток-Винча-Панчево), са друмско –железничким мостом преко Дунава, са
извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину
Нацрт плана детаљне регулације за улице Војвођанску и Сурчинску од
саобраћајнице Т6 до аутопутске обилазнице – I фаза од саобраћајнице Т6 до
саобраћајнице која повезује предметни саобраћајни правац са аеродромом „Никаола
Тесла“;
Нацрт плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у улици Чарлија
Чаплина, Градска општина Палилула.
Нацрт плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у улици
Француској, Градска општина Стари град.
Нацрт плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Улици
Џона Кенедија, Градска општина Земун, са извештајем о стратешкој процени утицаја
предметног Плана на животну средину
Нацрт плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних
вода на локацији уз реку Колубару, Градска општина Обреновац.
Нацрт Плана детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и
приводне инфраструктуре у Младеновцу, Градска општина Младеновац
Нацрт плана детаљне регулације Новог авалског пута од Кумодрашке улице до
Кружног пута, Градска општина Вождовац, са извештајем о стратешкој процени
утицаја предметног Плана на животну средину
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-

-

-

-

-

-

Нацрт плана детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје од улице
Станислава Сремчевића до улице Господара Вучића – блокови Ц21, Ц27-Ц29.
Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица: Кружни пут – Падина,
Војислава Илића, Трогирска и Игњата Јоба, Градска општина Вождовац
Нацрт плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина А1, општина Вождовац
Нацрт плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина А2, општина Вождовац.
Нацрт плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Б, општина Вождовац.
Нацрт плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Д, општина Вождовац
Нацрт плана детаљне регулације насеља „Алтина 2“ у Земуну – грађевински блокови
1 и 8 са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину.
Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина A1 Б7, са Извештајем о стратешкој
процени утицаја предметног плана на животну средину.
Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду (I фаза, I етапа) – целина Б4, са Извештајем о стратешкој
процени утицаја предметног плана на животну средину.
Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду (I фаза, I етапа) - целина Ц са Извештајем о стратешкој процени
утицаја предметног плана на животну средину;
Нацрт плана детаљне регулације потеза уз улицу Стражарска коса у Великом
Мокром Лугу, општине Звездара и Вождовац,
Нацрт плана детаљне регулације насеља „Бањица“ – II фаза, комплекс између улица:
Црнотравске, Булевара ослобођења (Булевар ЈА), Беранске, Борске и Каљавог
потока, ГО Вождовац и ГО Раковица
Нацрт плана детаљне регулације за простор између улица Вука Караџића, Мије
Алексића, Валандовске и комплекса ОШ „Кнез Лазар“, Градска општина Лазаревац
Нацрт плана детаљне регулације подручја између спортског комплекса стадиона
„Црвена звезда“, улица: Бањички венац, Вељка Лукића Курјака, Булевара
ослобођења, раскрснице „Аутокоманда“, др. Милутина Ивковића и планираног
продужетка Динарске улице, Градска општина Савски венац,
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним
површинама у градској општини Стари град

3. Разно (одговори, информације, мишљења и сарадња са институцијама):
- Сарадња у Припреми програма рада Републичке агенције за просторно планирање за
2015.годину
- Смернице за јавни архитектонско-урбанистички конкурс Три трга: Трг републике,
Трг Николе Пашића и Теразије
5. Анализа и припрема материјала, учествовање и праћење рада Комисије за
планове Скупштине града, која се одржава 1-2 пута недељно
У току 2014. године одржано је 55 седница Комисије за планове Скупштине града
на којој је присуствовао и учествовао у раду и представник Завода за заштиту
споменика културе града Београда
В) Издавање релевантних докумената, у складу са законом, која се односе на
културна добра и добра под претходном заштитом, по појединачним захтевима
физичких и правних лица у току 2014.године:
Услови за предузимање мера техничке заштите-------------------------------------------881
Сагласност на пројекат и документацију----------------------------------------------------560
Акт о продужењу услова за предузимање мера техничке заштите----------------------36
Акт о продужењу сагласности на пројекат и документацију
-------------------------90
Укупно---------------------------------------------------------------------------------------------1567
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Жалбе-------------------------------------------------------------------------------------------------54
Усвојене жалбе од стране првостепеног органа-----------------------------------------------8
Усвојене жалбе од стране другостепеног органа -------------------------------------------14
Преиначена решења од стране другостепеног органа
----------------------------------10
Потврђена првостепена решења / жалбе одбијене-------------------------------------------26
Сагласност за постављање летњих башти --------------------------------------------------869
Сагласност за постављање базних станица---------------------------------------------------13
Сагласност за текуће одржавање објеката --------------------------------------------------173
Укупно
-------------------------------------------------------------------------------------1055
Документација о културним добрима и добрима
која уживају претходну заштиту -----------------------------------------------------------109
Информације о статусу објеката---------------------------------------------------------------338
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6. Финансирање

Редовни
Програмски
трошкови

Зараде

материјални
и стални
трошкови

Инвестиције и

Рефундација

инвестиционо

боловања

УКУПНО

одржавање
опреме
1.177.797,68

I Структура прихода

18.584.182,63

57.074.004,76

14.116.372,77

1. Буџетска средства

16.795.694,76

40.166.715,51

8.213.654,90

65.176.065,17

- Града

8.207.922,66

40.166.715,51

8.213.654,90

56.588.295,07

- Републике

8.587.772,10

1.462.910,55

8.587.772,10

- општине и других нивоа власти

1.462.910,55

II Остали извори

1.788.487,87

- донације

1.000.000,00

92.415.268,39

16.907.289,25

5.902.717,87

1.177.797,68

1.462.910,55
25.776.292,67
1.000.000,00

- спонзори
- приход од реализације програма (улазнице,
чланарине и др. Програми)
- приход од услуга
- остали сопствени приходи – примања
од продаје нефинансијске имовине
III -вишак прихода – неутрошена
средства

788.487,87

16.907.289,75

5.902.717,87

1.056.237,07

24.654.732,06

121.560,61

121.560,61
847.238,20

Укупни приходи (I + III) = 93.262.508,59
Сопствени приходи (II+III) = 26.623.530,87
Напомене:
Сви програми чију је реализацију финансирао Секретаријат за културу реализовани су тако да су расходи једнаки приходима.
За поједине програме и радове који су финансирани из других извора, а нису у целости реализовани у 2014. години, због чега ће се њихова реализација наставити и у
2015. години, разлика између укупних прихода и расхода на дан 31.12.2014. године износи 3.630.524,47 динара према структури која следи:

Министарсво рада, запошавања и социјалне политике
---------------------------------------------- 2.423.751,08 динара
Министарство културе и информисања ( преко Секретаријата за културу) -------------------------- 1.206.773,39 динара.
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7. ИЗВЕШТАЈ је разматран и усвојен на
одржаној 11.05.2015. године (одлука у прилогу).

седници

Управног

одбора

8. ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА
На основу резултата рада презентованих у овом Извештају, као директор Завода за
заштиту споменика културе града Београда, изражавам задовољство што су током
2014. године успешно реализовани разноврсни програми и задаци из свих области
деловања установе, посебно када се има у виду да је протекла 2014. година, била
изузетно рестриктивна.
У поређењу са буџетском 2013. годином, када су трошкови реализованих културних
програма финансираних из буџета града износили 5.742.990,59 динара, у протеклој
2014. години они су порасли на 6.839.336,69 динара.
Услед потешкоћа у реализацији буџета за 2014.годину, културни програми
реализовани су са 91,17% (уговорена вредност програма износила је 7.501.153,44
динара, а вредност реализованих програма је 6.839.336,69 динара).
Приметна је значајна реализација задатака из делатности установе која није
финансирана средствима из буџета (израда одговарајуће документације и предлога
одлука о проглашењу непокретности за културна добра, израда конзерваторско –
рестаураторских пројеката и документације, конзерваторски и археолошки надзори,
сарадња на изради просторних и урбанистичких планова и пројеката, израда услова
за предузимање мера техничке заштите и других радова, издавање сагласности на
пројекте и документацију, издавање сагласности за постављање летњих башти,
издавање сагласности за постављање средстава за оглашавање, организација изложби
и других видова презентације и афирмације културних добара и добара под претходном
заштитом и др.).
Имајући у виду број и структуру запослених у матичној делатности на једној страни и
резултате из Извештаја на другој, као и претходних година, може се закључити да су
реализовани задаци значајног обима и сложености. У том контексту, у 2015. години
очекујемо разумевање оснивача и стварање услова за пријем нових извршилаца у
матичној делатности. Посебно истичемо потребу за стварањем предуслова за пријем
дипл. правника кроз израду новог Правилника о организацији и систематизацији
послова Завода за заштиту споменика културе града Београда (установа има само
једног правника и већ дуги низ година, због обима и сложености правног посла,
принуђена је да из сопственог прихода ангажује сарадника из те области). Такође,
имајући у виду примену савремених технологија и опреме у процесу рада готово свих
запослених, потребно је у 2015. години попуњавање радног места и пријем 1
извршиоца на пословима систем администратора, као и попуна радног места млађег
стручног сарадника дипломираног инжењера архитектуре.
На основу Правилника о стручном усавршавању и образовању запослених у Заводу за
заштиту споменика културе града Београда, током 2014. године два стручна
сарадника подржана од установе у границама планираних финансијских средстава за
ову намену, наставила су докторске студије на Филозофском факултету Универзитета
у Београду у циљу стицања научних звања из области које су у функцији заштите
непокретних културних добара, односно савремене организације рада и пословања
установе.
У контексту перманентне едукације запослених у Заводу, током 2014.године Завод
је подржао усавршавање својих запослених.
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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.
За будућност потребно је:
-

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

-

интензивирати и учинити ефикасном сарадњу са Републичким заводом за заштиту
споменика културе и надлежним Министарством, посебно у поступку утврђивања
непокретности за културна добра

-

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

Очекујемо да ће се у атмосфери међусобног уважавања и сарадње, као и уз
одговарајућу подршку свих надлежних, у наредном периоду реализовати планиране
активности.
Директор
Нела Мићовић, дипл.археолог
Београд, април 2015.године
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