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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 

Назив,седиште                             

Завод за заштиту споменика културе града Београда 

Kaлемегдан 14, Београд 

 

одговорно лице                               

 директор, мр Милица Грозданић, дипл.инж.арх 

 

шифра делатности: 91.03                матични број: 07045719 

 

ПИБ                                          

101511252 
 

бр. рачуна                                   

840-586664-07 

840-586668-92 

 

Управни одбор (председник)       

Проф. др Владимир Мако  

 

Надзорни одбор (председник)  

адвокат Божидарка Стојаковић      

 

2. Подаци  о објекту и улагања у објекат  

 

   а) Подаци о простору који установа користи 
 

укупна квадратура (са податком да ли је током 2012. године дошло до повећања или 

смањења простора) 

 

Укупна површина  пословне зграде Завода за заштиту споменика културе износи 

1130.9m². Током 2012. године није дошло до проширења пословног простора.  Поред 

зграде на адреси Калемегдан бр. 14, Завод користи и помоћне објекте (магацине) у 

Доњоградском булевару, чија укупна површина износи 175 m². 

Такође, Завод за заштиту споменика културе града Београда 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.   
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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. Током 2012. године нису извођени 

радови на инвестиционо-техничком одржавању.  

 

начин грејања 

 

Систем етажног грејања на мазут. У 2011. години извршена је замена котла.  

 

 

 

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

објекта и опреме у 2012. 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 2012. години. 

 

У току 2012. 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                                                                                               393.868,33 
    1.1. Набавка канцеларијског намештаја                                                                

           (ормани – архивске полице )                                178.911,60 

    1.2. Набавка рачунара и штампача                                                                         

           (три рачунара,  скенер, штампач и машина за коричење)              188.876,73 

    1.3. Набавка фотографске опреме (фотоапарат)                26.080,00 

 

 

2.Одржавање објекта и опреме:               368.925,03     

    2.1. Oдржавање зграде Завода                                                                              4.002,56    

           (текуће поправке) 

    2.2. Oдржавање опреме                                                                                      214.525,02 

           (одржавање рачунарске, фотографске, противпожарне,  

            биротехничке и опреме за комуникацију) 

    2.3. Oдржавање моторних возила                                                                     150.397,45    

 

У току 2012. године за набавку опреме и одржавање објекта и опреме Завод је из 

сопствених прихода укупно уложио 762.793,36 динара.  
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3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2012. године 

 

 

- укупан број запослених:  - 55 

 

- 50 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 2012. години: 

- привремени и повремени послови..............................................4   

- уговор о делу................................................................................14   

- ауторски уговор...........................................................................33   

- 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 832/11 који је донео директор Завода за 

заштиту споменика културе града Београда дана 11.03.2011. године, а на који је Заменик 

градоначелника града Београда дао сагласност својим Решењем број 110-1398/11-Г-01 од 

05.04.2011. године. Предметним Правилником је систематизовано 58 послова од којих се 

52 финансирају средствима из буџета града Београда, а 6 из сопствених средстава 

Завода. 

 

 

 

4. ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

Закључком Градоначелника града Београда бр.6-1163/12-Г од 1. марта 2012. 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 у 2012. години VI-02 бр. 401.2-376 од 12.03.2012. 

године (наш број Р751/12 од 09.03.2012. године) средствима из буџета града Београда за 

2012. годину у укупаном износу од 14.492.000,00 динара. 

Културни програми реализовани су у 2012. години у укупном износу од  10.537.378,31 

динара. 

Услед потешкоћа у реализацији буџета за 2012.годину, у договору са Секретаријатом за 

културу, одређене културне програме установе из Плана за 2012.  годину у износу од 

3.344.559,76 динара (Утврђивање непокретности за културна добра /Дом штампе, 

Праћење стања културних добара на подручју ГО Савски венац и Врачар, Хитне   

интервенције   на   јавним   споменицима   и  спомен обележјима  и   постављање  нових  

споменика/  спровођење конкурса за споменик Милутину Миланковићу и др., Учешће на 

међународним стручним скуповима), пренели смо као стечену обавезу за Програм за 

2013. годину, о чему смо известили  Секретаријат за културу 18.10.2012. године 

достављањем Нацрта Програма за 2013. годину  

Такође, услед потешкоћа у реализацији буџета за 2012.годину, а на захтев Секретаријата 

за културу,  E-mail-ом који смо доставили 09.11. 2012. године, трајно смо одустали од до 

тада  нереализованих и неуговорених програма из 2012. године у укупном износу од 

581.360,73 динара. 
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Преглед реализованих програма из Плана рада за 2012. годину одобрених за 

финансирање средствима из буџета града Београда за 2012. годину: 

 

 

1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, 

УТВРЂИВАЊУ И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА  

 

486.727,02 

1.1. КАТЕГОРИЗАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 70.000,00 

1.1.1.    Астрономска опсерваторија на Звездари 70.000,00 

1.2. УТВРЂИВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА КУЛТУРНА ДОБРА 311.727,02 

1.2.1. Безистан 45.000,00 

1.2.2. Зграда „Политика“ 72.026,00 

1.2.3. Кућа инж. Карла Кнола 46.125,03 

1.2.4.    Кућа Јована Илкића 148.575,99 

1.3. БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 105.000,00 

2. ИСТРАЖИВАЊА 620.827,11 
2.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 592.481,94 

2.1.1. Наставак систематског истраживања савремене архитектуре 208.816,86 

2.1.2. Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних 

споменика и спомен-обележја са утврђивањем њиховог стања и мера 

заштите (ГО Савски венац и Врачар) 

200.000,00 

2.1.3. Систематско истраживање фонда народног градитељства на 

подручју ГО Барајево 
115.900,00 

2.1.4. Рекогносцирање сеоских гробаља на територији градске општине 

Сурчин 
67.765,08 

2.2. ИЗРАДА АНАЛИЗА И СТУДИЈА О КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ 28.345,17 

2.2.1. Студија зграде Првог паробродског друштва и  куће Дамјана 

Бранковића  

28.345,17 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И 

ДОБРИМА  ПОД  ПРЕТХОДНОМ  ЗАШТИТОМ 
1.084.783,00 

3.1. ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 576.200,00 

3.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада докуметнације за културна  

добра и добра која уживају претходну заштиту 
200.000,00 

3.1.2. Формирање базе 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 

146.300,00 

3.1.3. Формирање дигиталне базе података археолошких налазишта под 

претходном заштитом  

200.000,00 

3.1.4. Допунско истраживање и допуна фотодокументације Земунског 

гробља 

29.900,00 

3.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 200.000,00 

3.2.1. Наставак дигитализације техничке документације 200.000,00 

3.3. БИБЛИОТЕКА 308.583,00 

3.3.1. Обрада и унапређење библиотечког фонда  122.743,00 

3.3.2. Прикупљање грађе за хемеротеку  185.840,00 

4. ИЗРАДА  КОНЗЕРВАТОРСКО - РЕСТАУРАТОРСКИХ  

ПРОЈЕКАТА 

 

4.022.176,44 
4.1. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА 981.890,00 

4.1.1. Истраживачки радови на простору Видин капије - II фаза 531.890,00 

4.1.2.    Пројекат рестаурације фланкирајућег полубастиона Југоисточног  

             фронта Горњег града Београдске тврђаве  

250.000,00 

4.1.3. Пројекат рестаурације Видиковца и Великог степеништа Савског 

шеталишта у парку Велики Калемегдану 

200.000,00 
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4.2.      ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА  1.559.846,20 

4.2.1.    Пројекат рестаурације фасада Дечије болнице, Дом краља Петра I,      

              Гундулићева 32, Земун 

    186.600,00 

4.2.2.    Пројекат рестаурације фасаде куће пуковника Елезовића, Његошева    

             20, Београд 

    273.728,00 

4.2.3.    Пројекат рестаурације фасада објекта у Поп Лукиној 1б, Београд 400.000,00 

4.2.4.    Пројекат постојећег стања Централне куле на Старом сајмишту  699.518,20 

4.3.       САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА     360.000,00 

4.3.1     Манастир Павловац-Главни пројекат јужног конака      360.000,00 

4.4.       ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА    1.120.440,24 

4.4.1.   Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима 
- Санација и реконструкција спомен-обележја Гардијским бригадистима и 

пацијентима  КБЦ “др Драгиша Мишовић”  

- Израда и постављање спомен-плоче у част Радивоја Кораћа у Кнез 

Михаиловој бр. 10 у Београду  

- Санација надгробног споменика на гробљу Ослободилаца Београда 

1806. године  које   се   налази   у   Карађорђевом   парку  у  Београду 

- Санација дела коловозног застора пролаза кроз Сахат капију и 

коловозног застора испред Сахат капије  

1.120.440,24 

 
797.342,24 

 

223.508,00 

 

40.000,00 

 

59.590,00 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД 

ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

2.839.681,60 

5.1.      ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 1.779.978,20 

5.1.1.   Часопис „Наслеђе“ бр. 13  1.279.980,20 

5.1.2.    Каталози за 10 споменика културе 499.998,00  

5.2.      ИЗЛОЖБЕ 299.728,75 

  5.2.1.   Изложба „Врата Београда“  299.728,75 

5.3.      ЕДУКАЦИЈА 399.975,00 

5.3.1.   Стручна конференција  399.975,00 

5.4.      ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 359.999,65 

5.4.1.   WEB презентација 359.999,65 

         УКУПНО 1-5: 

 

9.054.195,17 

 

6. ОБАВЕЗЕ ИЗ  БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2011. ГОДИНУ ПО 

РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОГРАМИМА УСТАНОВЕ ИЗ ПЛАНА 

РАДА ЗА 2011. ГОДИНУ КОЈЕ СУ ПРЕНЕТЕ И 

РЕАЛИЗОВАНЕ  НА ТЕРЕТ БУЏЕТА ЗА 2012. ГОДИНУ               
  

 

 

1.483.183,14 

        УКУПНО 1-6: 10.537.378,31 

 

7. Финансирање Пројекта  „Београд  2020“ 3.000.000,00 

        

         УКУПНО 1-7: 

 

13.537.378,31 

 
 

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2012. годину (са 

кратким образложењем зашто нису реализовани): 

 

Програми који нису реализовани:  

 

1. Израда Предлога одлуке о утврђивању зграде Дома штампе, Трг републике 5 за 

споменик културе 

2. Праћење стања културних добара на подручју ГО Савски венац и Врачар 

3. Учешће на међународним стручним скуповима 
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образложење: 
Услед недостатка финансијских средстава у буџети града Београда, са Секретаријатом за 

културу је договорено да Завод за заштиту споменика културе града Београда одложи 

реализацију ових програма за 2013. годину.  

Програми који су делимично реализовани:  

 

4. Предлог Одлуке о категоризацији Астрономске опсерваторије за културно добро од 

великог значаја 

 

образложење: 

 
Током 2012. године реализоване су активности на евидентирању и каталошкој обради фонда 

покретног културног наслеђа које је интегрални чинилац овог  споменика културе. Такође је 

извршено истраживање архива Астрономске опсерваторије и селектовање техничке 

документације павиљона изграђених у периоду 1957-1959, а сачињена је и обимна фото-

документација. 

У 2013. години се планира завршетак реализације овог програма на тај начин што ће се 

дигитализовати и обрадити техничка документација павиљона изграђених у периоду 1957-

1959. године и допунити геодетска и техничка документација отворених површина и парка 

који окружује Опсерваторију. За ове активности су обезбеђена средства Министарства 

културе и информисања.  

 

5. Манастир Павловац – Главни пројекат реконструкције јужног конака 

6. Пројекат рестаурације Видиковца и Великог степеништа Савског шеталишта у парку 

Велики Клемегдан 

 

образложење: 

 
За реализацију ових програма Заводу за заштиту споменика културе града Београда су у 2012. 

години уплаћена финансијска средства у износу мањем од планираног и одобреног. Из тог 

разлога, програми нису могли да буду у потпуности реализовани.  

 
За завршетак Главног пројекта реконструкције јужног конака манастира Павловац нису 

обезбеђена средства за израду пројекта електричних и громобранских инсталација и 

инсталација водовода и канализације у укупном износу од 60.000,00 динара. 

 

За планирану реализацију Пројекта рестаурације Видиковца и Великог степеништа Савског 

шеталишта у парку Велики Клемегдан била је предвиђена израда пројекта статике у износу 

од  150.000,00 динара, међутим та средства нису обезбеђена. Због тога ће се овај програм  

ограничити на израду цртежа постојећег стања, као и израду историјске анализе. 

 

7. Хитне интервенције на јавним споменицима 

 

    образложење: 

 
Део програма „Хитне интервенције на јавним споменицима“ који се односи на постављање 

спомен-обележја Милутину Миланковићу у Парку Милутина Миланковића није било могуће 

реализовати у 2012. години, с обзиром на чињеницу да је завршетак јавног конкурса за избор 

идејног решења планиран у фебруару 2013. године.   

 

 

 

 



 7 

ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2012. ГОДИНЕ, А НИСУ БИЛИ 

ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ (са кратким образложењем): 

 

 Проглашења и категоризација културних добара 

 

1. Галерија-легат Милице Зорић и Родољуба Чолаковића - израда Предлога одлуке о 

утврђивању за културно добро; 

2. Музеј савремене уметности - израда Предлога одлуке о утврђивању Музеја савремене 

уметности у Београду за непокретно за културно добро од изузетног значаја; 

3. Дворски комплекс на Теразијама - обрада и систематизовање документације о 

покретном фонду у Старом и Новом двору на Теразијама за потребе Израде Предлога 

одлуке о утврђивању Дворског комплекса на Теразијама за културно добро од 

изузетног значаја.  
 

 Археолошка истраживања: 

 

Траса гасовода "Јужни ток" – рекогносцирање терена дуж дела трасе који је у 

надлежности Завода за заштиту споменика културе геада Београда. Рекогносцирање 

обављено априла 2012. год. 

 

 Конзерваторско-рестаураторски пројекти и документација 

1. Пројекат рестаурације  фасада објекта у ул. Балканска 7 (објекат ЦИК-а);  

2. Главни пројекат рестаурације фасада објекта САНУ, ул. Кнез Михаилова 36, Београд;   

3. Главни пројекат рестаурације уличних фасада и реконструкције куполе и маркизе 

објекта у улици Кнез Михаилова 35, Београд;  

4. Главни пројекат реконструкције поткровља хотела ''Еxcelsior'', Кнеза Милоша бр. 5;  

5. Елаборат санације тераса на Библиотеци града у ул. Змај Јовиној бр.1,  Београд;  

6. Извештај о стању унутрашње Стамбол капије на Београдској тврђави;  

7. Елементи за формирање пројектног задатка за конкурсно решење спомен обележја 

које ће сведочити о страдању  запослених у Радио Телевизији Србије у НАТО 

бомбардовању;  

8. Елементи за формирање пројектног задатка за конкурсно решење Обележја Народне 

библиотеке у оквиру просторне, културно-историјске целине Косанчићев венац у 

Београду;  

9. Централна кула на Старом сајмишту - Програм и пројектни задатак реконструкције и 

ревитализације;  

10. Централна кула на Старом сајмишту – Пројекат постојећег стања  

11. 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“;  

12. 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“. 

 

 Презентација културних добара и добара под претходном заштитом 

 

- Представљање делатности Завода на Дану Друштва конзерватора Србије  22. 

фебруара 2012. године;  

- Изложба фотографија „Београд 1945-1955 у објективу војних фоторепортера“ у 

организацији Медија центра “Одбрана”, Министарства одбране Републике Србије, 

употпуњена изложбом фотографија Београд 1948. на фотографијама Немање 
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Будисављевића представљена је од 19. јуна до 1. октобра 2012. године у 

просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда;   

- Изложба фотографија „Први балкански рат – фотографије Ристе Марјановића“ 

организована поводом 100 година од Кумановске битке, одржана у Заводу за заштиту 

споменика културе града Београда од 24. октобра до 20. новембра 2012. године. 

Изложба је посвећена великом јубилеју значајном за историју Србије, али пре свега 

Ристи Марјановићу, чије фотографије представљају значајно сведочанство ратних 

дешавања од 1912. до 1918. године. Изложене фотографије су мали део Збирке Ристе 

Марјановића која је 1958. године проглашена за културно добро; 

- Изложба радова студената архитектуре „Индустријска архитектура“, одржана од 

26.новембра до 07.12.2012.  године у  просторијама Завода. 
 
 Учешће у манифестацијама 

 

- Изложба фотографија „Некад и сад“ – одржана у оквиру манифестације Ноћ музеја  

19-20. маја 2012. године у просторијама Завода за заштиту споменика културе града 

Београда. Изложбу је посетило и видело преко 1000 посетилаца; 

- Дани европске баштине, Београд, септембар 2011. године, обележени су јавним 

приказивањем презентације „Они су даривали Београд“ у Заводу за заштиту 

споменика културе града Београда;  

- Учешће Завода за заштиту споменика културе града Београда на 57. међународном 

београдском Сајму књига;  

 

 Учешће на стручним скуповима у земљи и иностранству  

 

            Стручни скупови у земљи: 

- Учешће на курсу архитектонске  конзервације – припремање пројеката, у 

организацији Централног института за конзервацију из Београда и Високог института 

за конзервацију и рестаурацију из Рима у периоду од 14.05. до 22.06.2012. године.  

- Учешће на радионици ''Светска баштина – терминологија, критеријуми, улога'' - 

дводневна радионица у манастиру Студеница (организација Националног комитета 

ICOMOS Србије) са студијском посетом Старом Расу са Сопоћанима,18.-19.04.2012. 

год. 

 

Стручни скупови у иностранству: 

- Студијско путовање стручних сарадника Завода у Венецију (Бијенале архитектуре), 

Трст и Падову, 03.-07.10.2012. год. 

- Саветовање ''Осветљење 2012'',  Требиње, октобар 2012. год. 

 

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

 

- Комисија за декоративно и функционално осветљење Града Београда; 

- Радна група за допуну Одлуке о општем уређењу града; 

- Радна група у циљу реализације пројекта за реконструкцију споменичког комплекса и 

изградњу спомен обележја на „Старом београдском сајмишту“; 

- Жири Општег јавног  анонимног једностепеног идејног (анкетног) конкурса за израду 

урбанистичко-архитектонског решења уређења непосредне зоне Трга Славије са 

фонтаном у Београду; 

- Комисија за стандарде у области конзервације културног наслеђа при Институту за 

стандардизацију Србије; 

- Радна група за имплементацију пројекта Љубљански процес II - Рехабилитација 

заједничког наслеђа (2011/2014). 
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Да ли су током 2012. године реализовани програми који представљају квалитативну 

новину у односу на устаљену програмску шему установе 

 

 Стручни скуп  / Конференција са темом "Индустријско наслеђе – проблеми и 

могућности интегративне заштите, презентације и ревитализације".  

 
 
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. 
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 Изложба „Врата Београда“ 

 

          
 

Изложба је реализована према идејном концепту вишег стручног сарадника Александре 

Дабижић, у сарадњи са стручним сарадницима Снежаном Неговановић (фотографија) и 

Луком Прокићем (графички дизајн). Представљена је на 48 паноа и има за циљ да презентује 

врата на грађевинама Београда као део архитектонско-стилског концепта споменика 

културе, као и да подсети на вредне примере занатско-уметничке продукције  у периоду од 

XVIII – XX века. 

 

 Пројекат  подношења кандидатуре Београда за Европску престоницу културе 

2020. године 

Завод за заштиту споменика културе града Београда  је у периоду од 2010. године до 

краја 2012. године, био реализатор оперативних и програмско-техничких послова у 

оквиру пројекта подношења кандидатуре Београда за Европску престоницу културе 

2020.године. Пројекат кандидатуре Београда за европску престоницу културе 2020. 

године, добио је ових дана (фебруар, 2013. године) подршку у  кључном стратешком 

документу Европског парламента у Стразбуру који се односи на Србију и њен 

процес евроинтеграција, Резолуцији Европског парламента о Србији. 

Програми установе који су реализовани ван матичног простора  

- Није било програма установе реализованих ван матичног простора. 

 

Програми остварени на основу међународне сарадње 

 

- Љубљански процес II - Рехабилитација заједничког наслеђа (2011/2014) 

 

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“.  

 

Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у 

уступљеним терминима 

 

У духу већ традиционалне сарадње са професорима и студентима Архитектонског 

факултета Универзитета у Београду,  у згради Завода организована је Изложба 

студената Архитектонског факултета „Индустријска архитектура“, у периоду од 

26.11 – 07.12.2012. године.  

Изложба фотографија „Београд 1945-1955 у објективу војних фоторепортера“ у 

организацији Медија центра “Одбрана”, Министарства одбране Републике Србије, 

употпуњена изложбом фотографија Београд 1948. на фотографијама Немање 

Будисављевића представљена је од 19. јуна до 1. октобра 2012. године у 

просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда;   

 

Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајнијих критика, 

приказа у медијима) 

 

Током 2012. 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 2012. 

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. 

У току 2012. 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. 
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Следи неколико медијских приказа активности Завода за заштиту споменика културе 

града Београда: 

 

 
 

          
     Издавач: Завод 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. 

 

А) Преглед извршених конзерваторских надзора у току 2012. године 

 
I   Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката:  

1. Реконструкција објекта  „Парни млин“; 

2. Санација и рестаурација турбета Шеих Мустафе у Београду;             

3. Адаптација, санација и реконструкција објекта - Легат ''Петра Лубарде'', Иличићева 1 

4. Санација, рестаурација и адаптација објекта Музеј Вука и Доситеја, Господар Јевремова 21  

5. Реконструкција хотела „Метропол“;                                             

6. Реконструкција, санација и адаптација хотела  ''Continental - Crown Plaza'',Владимира 

Поповића 10, Нови Београд 

7. Реконструкција и адаптација Библиотеке града у ул. Змај Јовиној бр. 1 

8. Објекат Капетан Мишиног здања, Студентски трг бр.1 у Београду (уличне и дворишне 

фасаде, адаптација дела таванског простора у мултифункционалну учионицу, изградња 

панорамског лифта) 

9. Дом Народне скупштине РС, Електронски систем посебне намене, текуће одржавање 

фасадних дрвених врата, извођење каменорезачких и терацерских радова, текуће одржавање 

кожних седишта на галерији Мале сале;  

10. Конак кнегиње Љубице – санација крова амама 

11. Санација и адаптација објекта у Ул. Цетињска 5-7;                             

12. Радови на санацији зграде у  улици Теразије 35  

13. Извођење радова на платоу испред ПМФ-а; 

14. Црква Св. Стефана у селу Бабе – реконструкција  

15. Вреоци -  пресељење гробља 

16. Реконструкција и уређење пијачног платоа пијаце  на Омладинском тргу у Земуну 

 

II Фасаде: 

1. Објекат Народног музеја, Београд, Трг републике 1 (надзор на истражним и 

припремним радовима на фасади ка Тргу републике); 
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2. Објекат на углу Ул.Његошеве бр.25 и Ул. проте Матеје бр.25 (уличне фасаде); 

3. Рестаурација фасада на објекту у ул. Проте Матеје бр. 52 у Београду; 

4. Рестаурација фасада Зграде Протокола у улици Теразије 34; 

5. Радови на фасадама објекта Белгијске амбасаде, Крунска 16-18;          

6. Рестаурација дворишних фасада објекта у Кнез Михаиловој бр.33 у Београду;  

7. Рестаурација фасада објекта Асикурациони ђенерали, Теразије 35, Београд; 

8. Рестаурација фасада објекта у ул. Светозара Марковића 52а, Београд; 

9.   Рестаурација фасада објекта Норвешке резиденције, Толстојева 19, Београд; 

10. Инвестиционо одржавање декоративних ваза на венцу четвртог спрата  објекта хотела 

''Балкан'', Призренска 2, Београд. 

 

III Јавни споменици и спомен-обележја: 

1. Споменик пилотима браниоцима Београда 1941;  

2. Гробље ослободилаца Београда 1944;  

3. Радови на рестаурацији фонтане испред галерије „Цвијета Зузорић.   

 

IV Декоративно осветљење: 

1. Главна пошта, Таковска 2;  

2. Библиотека града Београда, ул. Кнез Михаилова бр. 56;  

3. Плато око Споменика Победнику и плато око зграде Завода за заштиту споменика културе 

града Београда;   

4.   Миленијумска кула у Земуну. 

 

V Археолошки надзори:  

Током 2012. године вршен је стални археолошки надзор приликом извођења следећих радова: 

 

1. Премештање гробља у Вреоцима (од 26. фебруара до 31. децембра 2012. год.) 

2. Реконструкција Земунске пијаце 

3. Подизање нових објеката у улицама: Крижанићева и Николе Чупића 

4. Ископ за потребе изградње новог објекта у улици Владимира Гортана 24  

5. Ископ за потребе изградње новог објекта у улици Далматинска 14 

6. Ископ за потребе изградње новог објекта у улици Брегалничка 16 

7. Ископ за потребе изградње новог објекта у улици Будимска 22  

8. Ископ за потребе изградње новог објекта у улици Проте Матеје 21  

9. Ископ за потребе изградње новог објекта у ул. Руже Јовановић 19 

10. Реконструкција и доградња објекта Малог позоришта "Душко Радовић" у Абердаревој улици 

бр. 1, изградња трафо-станице у парку Ташмајдан и изградња новог водовода од паркинга 

код Поште у улици Косовској и Архиепископа Данила до зграде Позоришта. 

11. Изградња топловода у Книћаниновој улици и улици Цара Душана 

12. Радови на ојачавању темеља зграде ПМФ-а (налаз једног скелетног гроба) 

13. Ископ за потребе уградње подземних контејнера на око 150 локација током целе 2012. 

године 

14. Изградња нове цркве у селу Бабе, Сопот 

15. Уређење црквене порте у селу Бељина, Општина Барајево 

 

Б) Преглед остварене сарадње на изради просторних и урбанистичких планова у току 

2012. године 
 

 У току 2012. године Завод је израдио Услове чувања, одржавања и коришћења културних 

добара и добара која уживају статус претходне заштите и мере заштите за потребе израде 

Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе – 

Град Београд, за територију града која је обухваћена границом Генералног плана Београда 

2021. Обзиром да је целокупна територија Плана подељена на двадесет целина, сарадња је 

обављена појединачно по целинама за следеће планове генералне регулације: 

1. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целине V- Крњача, Панчевачки рит и VI - Овча, Борча , Крњача. 
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2. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целине VIII - Алтина, Камендин, Батајница и XI - Аеродром, Зона 

аутопут, Сурчин 

3. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целине III - Карабурма, Ада Хуја, Вишњица и IV- Сланци, Велико село 

4. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целине I - Центар Београда и II - Бул. Краља Александра, Јужни булевар, 

Звездара 

5. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целине VII - Центар Земуна, Горњи Земун, Велико ратно острво, IX - 

Центар Новог Београда, Првобитни Нови Београд и X - Новобеоградски блокови, 

Бежанијска коса 

6. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целина XIV - Умка, Пећани, Сремчица, Велика Моштаница  

7. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целине XVI - Бањица, Дедиње, XVII - Вождовац, Шумице, Коњарник и 

XVIII - Миријево, Мали мокри луг, Велики мокри луг 

8. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целине XII - Ада Циганлија, Макиш и XIII - Баново брдо, Железник 

9. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целине XV - Раковица, Ресник, Рушањ и XIX - Кумодраж, Јајинци, Бели 

поток, Пиносава, Зуце 

10. План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне самоуправе 

– Град Београд, целина XX - Гроцка 

 Обављена је сарадња путем давања прецизних података и Услова заштите за потребе израде 

Генералног урбанистичког плана Београда 

 

 Такође је обављена сарадња на изради већег броја Планова генералне и детаљне регулације и 

урбанистичких пројеката за подручја где је мањи обим заштићених добара, путем давања 

одговарајућих услова и мишљења за следеће Планове, Урбанистичке пројекте и идејна 

решења: 

1. План генералне регулације за подручје општине Палилула ван обухвата Генералног 

плана Београда 2021 

2. План генералне регулације система зелених површина Београда; 

3. План детаљне регулације дела блока 41а, градска општина Нови Београд  

4. План детаљне регулације подручја Јајинци – целина Б, општина Вождовац 

5. План детаљне регулације за блок између регулације УМП-а и улица: Жичке, Дравске и 

Кајмакчаланске, општина Звездара   

6. План детаљне регулације железничке станице Овча са индустријским колосеком, градска 

општина Палилула 

7. План детаљне регулације центра Сурчина, ГО Сурчин 

8. План детаљне регулације центра насеља Миросаљци, општина Лазаревац 

9. План детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних садржаја дуж аутопута 

Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и 

Гроцка – целина I 

10. План детаљне регулације између улица: Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и 

трасе УМП-а, градска општина Звездара 

11. План детаљне регулације подручја између аутопута, комплекса Београдске индустрије 

пива и безалкохолнох пића, комплекса железничке станице „Београд-центар“ и дела 

планиране саобраћајнице првог реда – „Tрансверзале“, градска општина Савски венац 
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12. План детаљне регулације подручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, - 

градска општина Вождовац  

13. План детаљне регулације за простор између улица Вука Карџића, Мије Алексића, 

Валандовске и комплекса О.Ш. Кнез Лазар, ГО  Лазаревац 

14. План детаљне регулације дела Вишњице између улица: Деспотовачка, Деспотовачка 1. 

део, Деспотовачка 2. део и комплекса планиране трафо-станице – ГО Палилула 

15. Измена и допуна Плана детаљне регулације за део подручја централне зоне, блок између 

улица: 27. марта, Владетине, Кнез Данилове и Рузвелтове за блок 1, зона А, између 

улица: Краљице Марије, Иванковачке, Кнез Данилове и Рузвелтове, Градска општина 

Палилула 

16. План детаљне регулације дела привредне зоне уз пут Београд-Панчево, градска општина 

Палилула 

17. План детаљне регулације за подручје између улица Тадеуша Кошћушка, Француске, Цара 

Душана и постојеће пруге на Дорћолу 

18. План детаљне регулације за подручје између улица Тадеуша Кошћушка, Француске, Цара 

Душана и постојеће пруге на Дорћолу 

19. План детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље „Шангај“, на општини Земун – 

Нацрт плана 

20. План детаљне регулације дела привредне зоне уз пут Београд-Панчево, ГО Палилула 

21. План детаљне регулације комплекса између улица Арсенија Чарнојевића (аутопут), 

Партизанске авијације, Благоја Марјановића Моше и Спортског центра Бежанија - ГО 

Нови Београд 

22. План детаљне регулације блока између планиране саобраћајнице Северна тангента, улице 

Цара Душана, продужетка планиране саобраћајнице С-8 и реке Дунав, ГО Земун 

23. План детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица: Сланачки пут и Дрварске 

чесме, ГО Палилула 

24. План детаљне регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац“, ГО Стари град – 

Нацрт плана; 

25. План детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе – фаза I1 – ГО 

Вождовац 

26. Измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса између улица: Јакуба Кубуровића, 

Новоградске, Угриновачке и Ивићеве у Земуну 

27. План детаљне регулације индустријске зоне Ушће и Плана детаљне регулације 

индустријске зоне Скела, ГО Обреновац 

28. Урбанистички пројекат за изградњу објекта на к.п. 1010/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

1005/16,21,22,23,24,26,27 све у К.О. Нови Београд, БЛОК 11а. 

29. Идејно решење са техно-економском анализом ефеката пребацивања трамвајског 

колосека у средину саобраћајнице на деоници Краљице Марије, 27. марта, Џорџа 

Вашингтона и Цара Душана до Тадеуша Кошћушког 

30. Услови за Пројекат за изградњу 1kV надземне н.н. ел. мреже у Сурчину, Ул. Јаковачки 

кормадин код ТС 10/0, 4kV Z-1527  

 

 Обављена је сарадња са носиоцима израде планова у свим фазама израде планова и дата су 

мишљења у поступку разматрања планова на седницама Комисије за планове Скупштине 

града Београда, као  и у фази јавног увида на Нацрте планова за следеће Планове: 

1. Нацрт просторног плана подручја посебне намене предела изузетних одлика Авала-

Космај 

2. Нацрт Просторног плана градске општине Сопот 

3. Нацрт Генералног урбанистичког плана Београда 

4. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја  седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целине XII и XIII, општине Чукарица и Савски венац 

5. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја  седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целине XV и XIX, општине Раковица, Вождовац, Чукарица и 

Гроцка 

6. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целине I и II, општине Стари град, Врачар, Палилула, 

Звездара и Савски венац 
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7. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целине XVI,  XVII и XVIII, општине Савски венац, 

Вождовац, Чукарица, Палилула, Гроцка и Раковица  

8. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја  седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и 

Вождовац 

9. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне 

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

10. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целине VIII и XI, општине Земун, Сурчин и Нови Београд 

11. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја  седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целина XIV, општина Чукарица 

12. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целина III и IV, општина Палилула и Звездара 

13. Нацрт плана генералне регулације грађевинског подручја  седишта јединица локалне 

самоуправе – Град Београд, целине V и VI, општина Палилула  

14. Нацрт плана детаљне регулације за подручје између Булевара ослобођења, Звечанске, 

дела будуће саобраћајнице првог реда (тзв. „трансверзала“), дела Гучевске и Облаковске 

и Аутопута, на општини Савски венац 

15. Нацрт плана детаљне регулације гробља Јелезовац са прилазним саобраћајницама на 

општинама Раковица и Вождовац 

16. Нацрт плана детаљне регулације санације и реконструкције објеката постојећег 

изворишта „Сибница“ са постројењем за прераду воде и доводним цевоводима – 

општина Палилула 

17. Нацрт плана детаљне регулације аутопута Е-75 Батајница –  Добановци (сектор 1), 

Градска општина Земун  

18. Нацрт плана детаљне регулације за блокове између улица: Цара Душана, Филипа 

Вишњића, Угриновачке и Лазе Јовановића-Порција (Телеоптик), општина Земун 

19. Нацрт плана детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А), Градске општине 

Стари град и Палилула 

20. Нацрт плана детаљне регулације „Плави хоризонти“ , општина Земун  

21. Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава 

Илића, Краља Остоја, Бачванске, Рада Неимара, Махмута Ибрахимпашића и Струмичке, 

границе градске шуме „Шумице“ и УМП, градска општина Вождоваца  

22. Нацрт плана детаљне регулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза од 

Панчевачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута за трафо –станицу (средња 

стационажа km 6+650), са мостом преко Дунава и локацијом трафо-станице „Београд 

20“, са извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину 

23. Нацрт плана детаљне регулације комплекса Клиничко-болничког центра између улица: 

Хероја Милана Тепића, Булевара мира (Булевар кнеза Александра Карађорђевића), 

Љутице Богдана, Драгорске (др Иве Поповића Ђанија) и Сокобањске, Градска општина 

Савски венац 

24. Нацрт плана детаљне регулације гробља „Лешће 2“ са прилазним саобраћајницама, 

градска општина Палилула 

25. Нацрт плана детаљне регулације дела блока 21, Градска општина Нови Београд 

26. Нацрт плана детаљне регулације за део подручја између улица: Трговачке, Аце 

Јоксимовића, Макишке и Драге Спасића у Жаркову, ГО Чукарица 

27. Нацрт Плана детаљне регулације за подручје између улица Тадеуша Кошћушка, 

Француске, Цара Душана и постојеће пруге на Дорћолу 

28. Нацрт плана детаљне регулације за саобраћајнице: Дунавску, Тадеуша Кошћушког, 

Дубровачку, тролејбуски и аутобуски терминус на Дорћолу; 

29. Нацрт плана детаљне рагулације блока између улица: Димитрија Лазарова – Раше, Жике 

Марковића, Милице Ракић и Далматинске загоре у Батајници, општина Земун 

30. Нацрт Плана детаљне регулације за раскрсницу „Криваја“ – нови прилаз гробљу 

„Лазаревац 2“, градска општина Лазаревац 

31. Нацрт плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица 

Станислава Сремчевића и Тонета Томшича, општина Звездара 
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32. Нацрт плана детаљне рагулације блока између улица: Димитрија Лазарова – Раше, Жике 

Марковића, Милице Ракић и Далматинске загоре у Батајници, општина Земун 

 

Представник Завода за заштиту споменика културе града Београда пратио је током 2012. године 

рад Комисије за планове Скупштине града Београд, тако да је присуствовао и активно 

учествовао у раду шездесетдевет (69) седница Комисије. 

 

 

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 2012.године:  

 

 Услови за предузимање мера техничке  заштите  -------------------------------778 

 Сагласност на пројекат и документацију------------------------------------------283 

 Акт о продужењу сагласности на пројекат и документацију -------------------80 

 Укупно: ------------------------------------------------------------------------------- 1 141                  

 

 Жалбе -------------------------------------------------------------------------------------33 

         Усвојене жалбе од стране првостепеног органа-------------------------------11 

         Усвојене жалбе од стране другостепеног органа-------------------------------6 

         Преиначена решења од стране другостепеног органа-------------------------4  

   Потврђена првостепена решења / жалбе одбијене ---------------------------12 

 Сагласност за постављање летњих башти -----------------------------------------508 

 Сагласност за постављање базних станица-------------------------------------------7 

 Сагласност за текуће одржавање објеката------------------------------------------168 

 Укупно: ---------------------------------------------------------------------------------- 683                  

 

Документација о културним добрима и добрима 

која уживају претходну заштиту -----------------------------------------------------109 

Информације о статусу објеката ----------------------------------------------------- 262 
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6. Финансирање 
Програмски 

трошкови 
Зараде 

Редовни 

материјални  и 

стални 

трошкови 

Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање опреме 

УКУПНО 

Структура прихода 17.872.120,50 56.119.305,22 12.747.053,68 762.793,36 87.501.272,76 

1. Буџетска средства 15.793.120,50 40.105.125,46 7.973.277,48 / 63.871.523,44 

- Града 14.000.575,61 38.136.169,30 5.603.372,04 / 57.740.116,95 

- Републике 1.164.544,89 / / / 1.164.544,89 

- општине и других нивоа власти 628.000,00 1.968.956,16 2.369.905,44 / 4.966.861,60 

2.  Остали извори 2.079.000,00 16.014.179,76 4.773.776,20 762.793,36 23.629.749,32 

- донације*     / 

- спонзори     / 

- приход од реализације програма (улазнице, чланарине и 

др. програми) 

    / 

- приход од услуга  2.079.000,00 16.014.179,76 4.702.337,48 762.793,36 23.558.310,60 

- остали сопствени приходи – примања од продаје   

нефинансијске имовине 

/ /      71.438,72 /       71.438,72 

*)    уколико су у питању иностране донације доставити копије  преведених уговора  и искоришћеност средстава у 2012.г. 

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

(цене улазнице, чланарине и  др. програма) 

 
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 2012. години, због чега ће се њихова реализација 

наставити и у 2013. години, разлика између укупних прихода и расхода на дан 31.12.2012. године износи  6.051.324,21 динара према структури која 

следи: 

Министарсво рада, запошавања и социјалне политике          ----------------------------------------------   3.354.639,51  динара 

Министарство културе и информисања  ( преко Секретаријата за културу) --------------------------    2.696.684,70 динара. 
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7. ИЗВЕШТАЈ је разматран и усвојен на седници Управног одбора одржаној  

27.02.2013.године (одлука у прилогу). 

 

8. ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА 

На основу резултата рада презентованих у овом Извештају, као директор Завода за заштиту 

споменика културе града Београда, изражавам задовољство што су током 2012. године успешно 

реализовани разноврсни програми и задаци из свих области деловања установе, посебно када се 

има у виду да је протекла 2012. година, била изузетно рестриктивна.  

У поређењу са буџетском 2011. годином, када су трошкови реализованих културних програма 

финансираних из буџета града износили 31.673.541,55 динара, у протеклој 2012. години они су 

пали на 14.000.575,61 динара. 

Услед потешкоћа у реализацији буџета за 2012.годину, културни програми реализовани су са 73% 

(уговорена вредност програма износила је 14.492.000,00 динара, а вредност реализованих програма 

је 10.537.378,31 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 2013. 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 2013. години одговарајућом изменом и допуном предметног Правилника, створити 

услов за пријем 1 извршиоца на пословима систем администратора.  

На основу Правилника о стручном усавршавању и образовању запослених у Заводу за заштиту 

споменика културе града Београда, током 2012. године два стручна сарадника подржана од 

установе у границама планираних финансијских средстава за ову намену, започела 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 2012.године Завод је подржао 

усавршавање својих запослених похађањем курсева страних језика. 

Унапређење услова рада и даље је један од приоритета и огледа се пре свега у набавци неопходне 

рачунарске опреме и одговарајућих програмских пакета који се користе у раду документације, 

библиотеке и хемеротеке, као и опреме која омогућава ефикаснији и квалитетнији рад на снимању 

стања објеката и изради  техничке документације, као и  унапређење начина и услова чувања 

документације. 
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Имајући у виду да је због  рестрикција буџета Града и установе у протекле три године (2010-2012) 

одложена реализација иницијатива и предлога који су се односили на унапређење услова рада 

установе и инвестиције, напомињемо да већ трећу годину за редом нисмо били у прилици да 

реализујемо следеће значајне предлоге, разврстане по економским класификацијама: 

 

425  ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 

 

1. Замена пода у Документационом центру Завода (демонтажа паркета и израда пода са 

смањеним противпожарним оптерећењем)  

2. Замена степеништа за депо Документационог центра (постављање противпожарног 

степеништа)  

3. Замена улазних врата у Документациони центар (постављање противпожарних врата) 

 

   Приказ трошкова 1-3: 
Бр. назив мера објашњење јединична цена бруто износ 

1 Противпожарни под  m2 
постављање ватроопторног пода 

површине 35 m2 
7000,00 /  m2 245.000,00 

 

2 

Противпожарно 

степениште  
ком 

1 степениште за силазак у депо 

документационог центра  

1степениште 

(220х220cm) 
100.000,00 

3 Противпожарна врата  ком 1 противпожарна врата 50.000,00 50.000,00 

 УКУПНО 1 - 3: 395.000,00 

 

511  ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

1. Спасавалачки радови на биоскопу „Балкан“/ постављање црепа и комплетне кровне 

лимарије 

2. Спасавалачки радови на биоскопу „Балкан“/ рестаурација фасада 

   Трошкови инвестиција 1-2:  
1 Постављање црепа, комплетна кровна лимарија 2.000.000,00 

2 Радови на рестаурацији фасада 10.000.000,00 

 УКУПНО  1+2: 12.000.000,00 

 

3. Спасавалачки радови на згради Београдске задруге , Карађорђева 38, Београд / 

санација и реконструкција крова 

  Трошкови инвестиције:  

1 Санација и реконструкција крова Београдске задруге 37.000.000,00 

 УКУПНО:   37.000.000,00 

 

512   МАШИНЕ И ОПРЕМА 

1. Набавка застакљених витрина са бравама за потребе библиотеке 

            Процењена вредност набавке 350.000,00 динара. 

 

2. Набавка опреме за смештај документације   

  Приказ трошкова:  
Бр. назив ком. објашњење јединична цена бруто износ 

1 
Метални ормари  са 

клизним вратима  
4 

наменски метални ормари за 

смештање досијеа  

1 ормар (195х120х45cm) 

40.000,00 / ком 
160.000.00 

 

2 
Металне полице  50 

металне полице за одлагање 

архивског материјала 

1 полица (217х90х45cm) 

21.000,00 / ком 
1.050.000,00 

3 Ватроотпорни ормар  1 

ормар са сигурносном бравом  

за чување мокрофилмованеа и 

дигитализоване документације 

1 ормар (150х70х50 cm)  85.000,00 

4 
Сигнализатори 

пожара  
1 

 
3.500,00 /ком 3.500,00 

 УКУПНО: 1.298.500,00 
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3. Набавка фотографске и студијске опреме   

        Приказ трошкова:  

бр. опис посла бруто износ 

 

1 Дигитални фотоапарат NIKON D700  240 000,00 

 

2 Набавка комплета студијске флеш расвете, погодног и за теренски рад 155 000,00 

 

3 

 

Набавка Table top-а за студијски рад 25 000,00 

 УКУПНО 420 000,00  

 

За будућност потребно је: 

- више разумевања надлежних за изражене потребе установе и више средстава за даље 

унупређење кадровске структуре и услова рада 

- интензивирати и учинити ефикасном сарадњу са Републичким заводом за заштиту 

споменика културе и  надлежним Министарством, посебно у поступку утврђивања 

непокретности за културна добра (више од стотину предлога је већ више година у 

процедури) 

- стварање одговарајућег легислативног оквира којим би се стимулисала обнова и 

унапређење културног наслеђа. 

Очекујемо  да ће се у атмосфери међусобног уважавања и сарадње, као и уз одговарајућу 

подршку свих надлежних,  у наредном периоду реализовати планиране активности.  

 

 

 

                                                                                                                             Директор 

 

 

                                                                                мр Милица Грозданић, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 
Београд, 25.02.2013.године                                     
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