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1.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

Назив,седиште:
Завод за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14,
Београд
Одговорно лице:
в.д. директора, Оливера Вучковић, дипломирани историчар
Шифра делатности: 91.03
Матични број: 07045719
ПИБ 101511252
Бр. рачуна
840-586664-07
840-586668-92
Управни одбор (в.д. председника):
в.д. председника УО Петар Данојевић је разрешен дужности 15.06.2017. године, а
Милица Перуничић је именована на место в.д. председника УО 15.06.2017. године.
Надзорни одбор (в.д. председника):
в.д. председника НО Милан Радојчин је разрешен дужности 20.04.2017. године, и
именован на место в.д председника НО 20.04.2017. године.
2.

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ

а) Подаци о простору који установа користи
Укупна квадратура (са податком да ли је током 2017. године дошло до повећања или
смањења простора):
Укупна површина пословне зграде Завода за заштиту споменика културе града
Београда износи 1130.90 m². Током 2017. 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 је Решењем бр. 463-54/89VI 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.
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 – лож уље.

б) Подаци о средствима које је установа уложила у набавку опреме и одржавање
објекта и опреме у 2017. 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 2017. години.
У току 2017. године Заводу за заштиту споменика културе града Београда нису
одобрена средства за набавку опреме и одржавање објекта из буџета града Београда.
- Средства одобрена установи за извођење радова на текућем одржавању
документационог центра на основу конкурса Министарства културе и информисања
о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у области откривања,
прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите,
очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења непокретног
културног наслеђа у 2017. години и решења министра: број решења 401-01-125/201702 од 03.03.2017. године; 451-04-2568&2017-02 и 19.06.2017; укупан уговорени износ
3.000.000,00 динара.
- Средства одобрена установи за обнову и унапређење дигиталне фотографске опреме
и фото-студија Завода за заштиту споменика културе града Београда на основу
конкурса Министарства културе и информисања о додели средстава за
финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног
наслеђа и решења министра: број решења 401-01-138/2017-09 од 03.04.2017. године;
451-04-03021/2017-09 и 18.04.2017, укупан уговорени износ 1.013.331,00.
Пројекат је реализован у делу
Набавка фотографске опреме и опреме неопходне за дигитална снимања на
терену
Набавка расвете
За следећу годину је планирана реализација кроз поступак јавне набавке и дела
под називом - Набавка компјутерске опреме, за који су добијена средства и уз
одобрење Министарства културе планирана за набавку следеће године, у оквиру
реализације целокупне јавне набавке компјутерске опреме за Завод за заштиту
споменика културе града Београда.
- Подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода (врста набавке,
реализовани износ):
1. Набавка опреме:
1.1. Набавка канцеларијског намештаја
122.061,00
1.2. Набавка рачунара и штампача
589.959,45
1.3. Набавка уградне опреме (осветљење)
542.400,00
1.4. Набавка металних полица
244.704,00
1.5. Набавка телефона
24.623,16
1.6. Набавка рач. машине
13.990,00
---------------------------------------------------------------------------------------Укупно:
1.532.737,61

3.

ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. године

Укупан број запослених:
40+1=41 запослених који се финансирају из буџета града
(радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време)
2 запослених који се финансирају из сопствених прихода установе
(радни однос на неодређено време)
Број ангажованих извршилаца по уговорима у 2017. години:
привремени и повремени послови.............................................61
(укупан број уговора; у складу са законским ограничењем максималан број
ангажованих по привременим и повременим пословима је четири особе
месечно, а остали су ангажовани по истом основу по програмским
активностима)
ауторски уговор...........................................................................19
остали уговори – уговор о делу...................................................2
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
Максималан број запослених од 2015. године је 47 запослених на неодређено време.
У складу са Решењем бр. Р2119/14 од 02.06.2014. године Александри Фулгоси,
дипл.инж.арх. су мировала сва права и обавезе на раду и по основу рада због
именовања на функцију у државном органу, односно постављењу на функцију
помоћника министра културе и информисања – Сектор за културно наслеђе, почев од
02.06.2014. године до 22.12.2017. године када се Александра Фулгоси вратила у Завод.
Решењем бр. Р2049/15 од 28.05.2015. године запосленој Биљани Мишић, дипл.
историчар уметности, запосленој на пословима стручног сарадника, одобрено је
одсуство са рада без надокнаде (неплаћено одсуство) у трајању од годину дана, почев
од 01.06.2015. године до 31.05.2016. године. Решењем бр. Р2039/16 од 30.05.2016.
године запосленој Биљани Мишић, дипл. историчару уметности, запосленој на
пословима стручног сарадника одобрено је одсуство са рада без надокнаде зараде
(неплаћено одсуство) у периоду од 01.06.2016. године до навршене треће године
живота детета, односно до 21.03.2017. године. Са стручним сарадником Биљаном
Мишић је 22.03.2017. године закључен споразумни раскид Уговора о раду.
Решењем бр. Р1897/16 од 20.05.2016. године запосленој Јелени Бован, запосленој на
радном месту стручног сарадника, информатичара програмера, одобрено је
породиљско одсуство и одсуство ради неге детета у трајању од 365 дана, породиљско
одсуство које је започело 16.05.2016. године, а завршава се 13.08.2016. године и
одсуство ради неге детета које је почело 14.08.2016. године и завршило се 15.05.2017.
године.
Александру Гавовићу, дипл. инж. архитектуре. запосленом на радном месту стручног
сарадника одобрено је одсуство ради неге детета до навршене године дана детета,
Решењем бр. Р4004/16 од 12.10.2016. године. Одсуство ради неге детета почело је
15.10.2016. године и завршило се 14.07.2017. године.

4.

ПРОГРАМСКИ ДЕО

Закључком Градоначелника града Београда бр. 6 -1610/17-Г од 10.03.2017. 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 за 2017. годину VI-02 - 4012-16/17 од 23.03.2017.
године (наш број Р 1353/17 од 22.03.2017. године) средствима из буџета града Београда
за 2017. годину у износу од 8.866.307,81динара.
Уговором бр. 451-04-378/2017-02 од 19.06.2017. године (наш број Р 2252/17 од
22.06.2017. године) између Министарства културе и информисања Републике Србије и
Завода за заштиту споменика културе града Београда суфинасирано је издавање
часописа „Наслеђе XVIII “. Средства за суфинансирање реализована су Уговором бр.
VI-02-401.2-413 од 31.07.2017. године (наш број Р 3403/17 од 31.07.2017. године)
између Секретаријата за културу Градске управе Града Београда и Завода за заштиту
споменика културе града Београда.
Завод за заштиту споменика културе града Београда, у оквиру својих редовних
програмских активности везаних за презентацију културних добара, а у оквиру
издавачке делатности, током 2017. године је публиковао осамнаести број научног
часописа „Наслеђе“. Осим средстава одобрених од стране Секретаријата за културу
Града Београда, реализацију програма је суфинансирало Министарство културе и
информисања Републике Србије.
Уговором бр. 401-01-244/2017-02 од 06.06.2017. године (наш број Р2628/17 од
07.06.2017. године) између Министарства културе и информисања Републике Србије и
Завода за заштиту споменика културе града Београда финансирана је израда техничке
документације за реконструкцију, ревитализацију, санацију и адаптацију Уметничког
павиљона „Цвијета Зузорић“, Мали Калемегдан бр. 1 у Београду. Средства за
суфинансирање реализована су Уговором бр. VI-02- 401.2-413 од 31.07.2017. године
(наш број Р3403/17 од 31.07.2017. године) између Секретаријата за културу Градске
управе Града Београда и Завода за заштиту споменика културе града Београда.

Преглед реализованих програма из Плана рада за 2017. годину одобрених за
финансирање средствима из буџета града Београда за 2017. годину
НАЗИВ ПРОГРАМА
1. РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА – остало 5.643,43
2. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О
КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УТВРЂИВАЊУ И БРИСАЊУ ИЗ
РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА
2.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА
2.1. Професорска колонија – остало 30.395,43
2.2. Котеж Неимар – остало 6.344,63
2.3. Трећепозивачка чесма – остало 8.992,52
3. ИСТРАЖИВАЊА
3.1.
СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА
3.1.1. Наставак систематских истраживања и допуне евиденције
јавних споменика и спомен обележја са утврђивањем њиховог
стања и мере заштите (ГО Звездара) - остало 143.00
4.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И
ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ
4.1.
ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
4.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада документације
за културна добра и добра која уживају претходну заштиту –
остало 22.915,41
4.2.
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
4.2.1. Наставак дигитализације фото документације – остало
57.436,32
4.3.
БИБЛИОТЕКА
4.3.1. Обрада и унапређење библиотечког фонда – остало
1.980,60
4.3.2. Прикупљање грађе за хемеротеку – остало 6.000,66
4.3.3. Дигитализација и обележавање библиотечког фонда
(унос публикација у библиотечки систем COBISS)-остало
19.307,56
5.
ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОРСКИХ ПРОЈЕКАТА
5.1.
ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА
5.1.1. Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен
обележјима и постављање нових споменика – остало 379.307,81
5.2.
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ QR
КОДОВИМА
5.2.1. Пројекат обележавања споменика културе QR кодовима
– остало 144.799,20
6.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА
КУЛТУРНИХ
ДОБАРА
И
ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ
6.1.
ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
6.1.1. Часопис „Наслеђе“ бр. 15 – остало 305.357,66
6.1.2. Каталози за 10 споменика културе – остало 20.033,48
6.2. ИЗЛОЖБЕ

Буџетска
средства
134.000,00

Сопствени
приход

353.000,00

174.000,00
149.000,00
30.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
2.288.000,00
568.000,00
568.000,00
1.370.000,00
1.370.000,00
350.000,00
50.000,00
150.000,00
150.000,00
3.288.307,81
1.296.307,81
1.296.307,81
1.992.000,00
1.992.000,00
2.713.000,00
1.343.000,00
920.000,00
423.000,00
600.000,00

600.000.00

6.2.1. Сецесија Старог језгра Земуна – остало 107.063,50
6.3.
ЕДУКАЦИЈА
6.3.1. Стручна конференција (VI) – остало 108.374,55
6.3.2. БеоКул Градска Тура
6.3.3. Одржавање предавања основцима о споменичком
наслеђу Београда
6.4.
ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
6.4.1. WEB презентација – остало 442,15
6.5.
УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У
ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
6.5.1. Учешће на стручним скуповима у земљи

600.000,00
450.000,00
450.000,00

50.000,00
50.000,00
320.000,00
320.000,00
500.000,00
200.000,00

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

100.000,00

300.000,00
1.300.000.00

1.300.000.00

8.866.307,81

Службени пут у земљи и иностранству – Старо сајмиштеостало 282.598,66
УКУПНО ПО РЕБАЛАНСУ:

9.751.307,81

УКУПНО ОСТАЛО СРЕДСТАВА:

1.507.136,57

1.900.000,00

885.000,00

4.1.
Програми који су били предвиђени планом рада за 2017. годину, а
реализовани су из сопствених средстава
1. БеоГрадска КулТура (школска 2017-2018), програм којим се кроз сарадњу са
београдским средњим школама, презентацијом, предавањима и активним радом са
ученицима популаризује културно наслеђе Београда. Тема циклуса је "Дунавска
падина - споменичко наслеђе" II. Први део исте теме је реализован током школске
2016-2017. Због великог броја споменика културе на овом простору, тема се реализује
у две фазе. Фокус је на историји, култури и архитектури Дунавске падине у Београду.
Пројекат обухвата представљање делатности Завода, представљање свих културних
добара на Дунавској падини, рад са ученицима кроз подстицање тимског рада и
истраживања, едукација о коришћењу стручне литературе и релевантних online извора.
Завршна манифестација је предвиђена за мај 2018. године.
2. Одржавање предавања основцима о споменичком наслеђу Београда

1.
Презентација и промоција културног наслеђа за најмлађе: основцима школе
ОШ „20. октобар“ одржано је предавање о културно-историјском наслеђу наше
престонице. Такође је одржана и радионица под називом „Наслеђе за децу“.
2.
Музеј града Београда и Музеј историје Југославије су организовали четврти
Школски сајам културе „Тржница идеја“. Основни циљ пројекта је успостављање
континуиране сарадње музеја и школа и препознавање баштине као ресурса, а
установа културе као места за учење. Пројекат „Наслеђе за децу“ је узео учешће на
овогодишњем сајму 31. марта.
3.
Презентовањем пројекта „Наслеђе за децу“ успостављена је успешна сарадња са
Центром за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју, Дневним
боравком Стари град. Предавање је одржано дана 05.06.2017. године у просторијама
Дневног боравка на адреси Кнеза Милоша бр. 4. Подударност делатности Завода и
програма који спроводи Центар: обиласци појединих делова града Београда у којима
се налази велики број споменика културе је била добра основа и прилика да се
корисници Боравка упознају са изузетно богатим и разноврсним споменичким фондом
на територији нашег града.
4.
Презентација и промоција културног наслеђа за најмлађе. У оквиру
манифестације „Дана европске баштине“ чија је овогодишња тема „Културно наслеђе
и природа“, два викенда за редом одржана су предавања и радионице о културноисторијском наслеђу наше престонице у просторијама Завода за заштиту споменика
културе града Београда.
4.2.
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени планом рада за 2017.
годину
У 2017. години реализовани су у потпуности или делимично сви програми који су
били планирани годишњим планом пословања.
4.3.
Програми који су били предвиђени планом рада за 2017. годину - делимична
реализација
1.
Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних споменика и
спомен обележја са утврђивањем њиховог стања и мере заштите (ГО Земун).
Образложење: Прикупљена је фотодокументација, као и подаци о јавним
споменицима, у току је израда евиденционих картона јавних споменика општине
Земун.
2.
У складу са Програмом рада за 2017. годину, и фазном израдом елабората за
утврђивање просторне културно – историјске целине „Котеж Неимар“ за културно
добро, истраживање се одвија и постепено реализује према датој динамици.
3.
У току је реализација формирања Одлуке о утврђивању просторне културно –
историјске целине „Професорска колонија“ за културно добро.
4.
Пројекат реконструкције остатака Северозападног одбрамбеног фронта и
рестаурације остатака Југозападног одбрамбеног фронта (контуматског зида)
Земунског утврђења.
Образложење: Сви делови техничке документације који се односе на спољну сарадњу
су завршени и предати Заводу. Извршено је снимање постојећег стања и сонди. С
обзиром на увећан обим текућег посла пројекат није у целости завршен у предвиђеном
року. План за завршетак пројекта је крај априла 2018. године.

4.4.
Програми који су реализовани током 2017. године, а нису били предвиђени
планом
Проглашења и категоризација културних добара:
1.
Допуњена електронска документација каталогом дела Милана Злоковића у
сарадњи с арх. Ђорђем Мојовићем; прибављена је документација за вилу Прендић и
вилу Штерић.
2.
Војна Гимназија, Петра Чајковског 2, Београд – рад на припреми документације
је у току, а проглашење се врши на предлог ЗЗСКГБ.
3.
Обнова и допуна елабората зграде ФИАТ-а за утврђивање за културно
добро – обновљена је катастарска и допуњена је фотодокументација.
4.
Јавни споменици на територији општина Палилула, Звездара,Старог града
– врши се теренско рекогносцирање и унос података у евиденционе картоне.
5.
Започет је рад на изради елабората Предлога Одлуке за проглашење Централне
Зоне Новог Београда за културно добро.
6.
Стара школа у Бежанији, Војвођанска 68- израђен је Елаборат предлога
Одлуке о утврђивању Стара школа у Бежанији, објекат од посебног културног и
историјског значаја, који се налази на територији општине Нови Београд, у
насељу Бежанија у Војвођанској улици број 68 на катастарској парцели број 3502
КО Нови Београд, у државној својини.
7.
Црква Св. Архангела Гаврила у Шопићу.
8.
Ревизија граница Теразија за проглашење за културно добро.
9.
Ревизија граница Клиничко-болничког центра.
5.

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРНИМ
ДОБРИМА И ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ГРАЂЕЊУ

5.1.

Конзерваторско-рестаураторски пројекти и документација

1.
Пројекат реконструкције и рестаурације Малог степеништа Савског шеталишта.
Путем обједињене електронске процедуре прибављено одобрење за извођење радова
по члану 145. Закона о планирању и изградњи. Израду пројекта финансирала је ТИКА.
У току је извођење радова.
2.
Пројекат туристичке сигнализације на Београдској тврђави и у парку
Калемегдан – инвеститор ЈП „Београдска тврђава“.
3.
Идејно решење и Идејни пројекат реконструкције, ревитализације, санације и
адаптације Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“, Мали Калемегдан бр. 1 у
Београду. Министарство културе и информисања Републике Србије је са Заводом за
заштиту споменика културе града Београда потписало уговор бр. 401 – 01-244/2017-02
од 06.06.2017. године (наш заводни бр. Р2628/17 од 07.06.2017. године) о изради
техничке документације за добијање одговарајућег решења за извођење радова на
реконструкцији, ревитализацији, санацији и адаптацији Уметничког павиљона Цвијета
Зузорић у Београду. Израда уговорене техничке документације је у току, а завршетак
ће бити почетком 2018. године.
4. Идејно решење за реконструкцију, адаптацију и санацију објекта Централне куле
на Старом сајмишту за потребе Секретаријата за инвестиције Градске управе Града
Београда у поступку припреме и реализације свих активности на изради Главног
пројекта.

5.
Израда техничке документације за конзервацију, рестаурацију и презентацију
остатака Народне библиотеке на Косанчићевом венцу.
На састанку одржаном у Заводу за заштиту споменика културе града Београда
08.03.2017. године Главни градски урбаниста Милутин Фолић и архитекта Борис
Подрека представили су идејно решење презентације остатака Народне библиотеке на
Косанчићевом венцу, које је са становишта службе заштите било прихватљиво. Тада је
закључено да би разраду идејног решења, израду Идејног пројекта и Пројекта за
извођење радова требало да ради Завод, будући да се Завод бавио питањем
презентације остатака Народне библиотеке, развојем простора Косанчићевог венца и
да поседује архивску и техничку документацију.
Завод је са спољним сарадницима урадио техничку документацију за конзервацију,
рестаурацију и презентацију остатака Народне библиотеке на Косанчићевом венцу.
6.
Идејни пројекат реконструкције, санације и декоративног осветљења зграде
Магистрата у Земуну,Магистратски трг бр. 3.
7.
Пројекат рестаурације фасада зграде Завода за заштиту споменика културе града
Београда – реализација у току.
8.
Техничка документација за текуће одржавање зграде Завода за заштиту
споменика културе града Београда – предмер и предрачун радова.
9.
Текуће одржавање депоа Одсека за документацију Завода за заштиту споменика
културе града Београда. Програм је реализован средствима добијеним на конкурсу за
суфинасирање пројеката из области непокретног културног наслеђа Министарства
културе и информисања Републике Србије.
У депоима Одсека за документацију Завода за заштиту споменика културе града
Београда чува се богата и разноврсна грађа за свих 414 непокретних културних добара,
затим добра која уживају статус претходне заштите, као и велики број евидентираних
непокретности и то од писане грађе до техничке и фотодокументације. Имајући у виду
да дуги низ година нису предузимани радови у овом делу објекта, као и да је
неопходно да простори за чување документације испуњавају противпожарне стандарде
и друге неопходне безбедносне услове, предузети су радови на постављању
противпожарног пода и врата, металног степеништа и молерско-фарбарски радови.
Радови на текућем одржавању су укључили и замену једног дела дрвеног намештаја
металним. На овај начин у значајној мери побољшали су се услови чувања
документације.
10. Сарадња и непосредно учешће на изради пројекта рестаурације фасаде,
декоративног осветљења, реконструкције и адаптације у оквиру рекатегоризације
хотела Бристол, Карађорђева 50, Београд.
11. На састанку одржаном у Градској општини Савски венац, 09.06.2017. године
једна од тачака дневног реда био је и разговор о уређењу Балканске улице и њеном
претварању у „улицу старих заната“,а пре свега уређење локала који су у власништву
града Београда, односно Пословног простора града и њихово трансформисање у радне
или продајне просторе старих заната. Након састанка, а пре добијања списка
поменутих локала, у Заводу за заштиту споменика културе града Београда извршен је
увид у стање на терену и урађен елаборат -Прелиминарна анализа стања и потенцијала
Балканске улице. Након добијања списка локала урађен је елаборат. Циљ овог
елабората је да се сагледају и ревитилизују потенцијали које има Балканска улица. Циљ
је такође да укаже и на поступке које је могуће одмах спровести и истовремено са
израдом будућег пројекта радити на побољшању квалитета једног од најзначајнији
простора у укупној меморији града.

Завршен је Пројекат рестаурације фасада објекта у Ресавској улици бр. 18 у
Београду.
13.
Урађен је пројекат инвестиционог одржавања степеништа од цркве Ружице до
капеле Свете Петке на Београдској тврђави.
14.
Пројекат хитних интервенција на Контраескарпи 2 Бастиона II, Источног
фронта Београдске тврђаве.
15.
У изради: Пројекат хитних интервенција на Фаси II,Полубастиона III,Источног
фронта Београдске тврђаве.
16.
Теренско снимање и израда техничке документације за споменик Карађорђу.
12.

5.2.

Преглед извршених конзерваторских надзора

5.2.1. Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката
1.
Надзор над извођењем радова на реконструкцији, рестаурацији и презентацији
чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави
2.
Надзор над извођењем радова на реконструкцији и рестаурацији Дамад Али
пашиног турбета на Београдској тврђави
3.
Надзор над извођењем радова на реконструкцији и рестаурацији Малог
степеништа Савског шеталишта на Београдској тврђави – у току
4.
Рестаурација, реконструкција и адаптација објекта Музеја савремене уметности,
Ушћe 10, блoк 15, Нови Београд.
5.
Реконструкција, рестаурација, санација и адаптација објекта Народног музеја у
Београду, Трг Републике 1, радови започети 2016. године, одвијају се током целе 2017.
године и њихов завршетак очекује се у првом тромесечју 2018. године.
6.
Реконструкција објекта Биоскопа Балкан, Браће Југовића 16, изводе се радови
који су у складу са пројектном документацијом за коју је добијена грађевинска
дозвола. У међувремену инвеститор је изменио пројекат и у току је процес добијања
потребних дозвола и сагласности на овај измењени пројекат.
7.
Реконструкција Митровићевог дома на Авали (један обилазак градилишта,
радови заустављени и не изводе се до даљег).
8.
Булевар деспота Стефана 67 (надзор уговорен, још увек нису почели са
радовима па се надзор до сада није ни вршио).
9.
Реконструкција и надградња постојећих објеката на локацији Цара Уроша бр.
62-64, катастарскa парцелa 273 КО Стари град.
10.
Рестаурација фасаде, реконструкција и пренамена објекта у улици Коларчева 1
у Београду.
11.
Рестаурација, реконструкција и адаптација објекта у улици Цариградска 23 у
Београду.
12.
Надзор над извођењем радова на инвестиционом одржавању (реконструкцији)
степеништа које води од Цркве Ружице до капеле Свете Петке на Београдској тврђави.
13.
Надзор над радовима у ентеријеру и рестаурацији полијелеја и свих улазних
врата на цркви Ружици на Београдској тврђави.
14.
Надзор над извођењем радова на адаптацији конака код капеле Свете Петке на
Београдској тврђави – у току.
15.
Надзор над извођењем радова на реконструкцији саобраћајница Косанчићев
венац, Фрушкогорска, Задарска, Сребреничка.
16.
Надзор над извођењем радова на Кући краља Петра и огради.
17.
Надзор над извођењем радова на конаку у Топчидеру.

5.2.2. Радови на рестаурацији фасада
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Рестаурација фасаде објекта у ул. Карађорђева бр. 41
Рестаурација фасаде објекта у ул. Карађорђева бр. 43
Рестаурација фасаде објекта у ул. Обилићев венац 28 – Хотел „Мajestic“
Рестаурација фасаде објекта у ул. Теразије 12
Рестаурација фасаде објекта у ул. Драгослава Јовановића 9
Рестаурација фасаде објекта у ул. Катанићева 22
Рестаурација фасаде објекта у ул. Светог Саве 4
Рестаурација фасаде објекта у ул. Крушедолска 11
Рестаурација фасаде објекта у ул. Карађорђева 35
Рестаурација фасаде објекта у ул. Карађорђева 37
Рестаурација фасаде објекта у ул. Доситејева 26
Рестаурација фасаде објекта у ул. Доситејева 43
Рестаурација фасаде објекта у ул. Фрушкогорска 2 – Поп Лукина 6
Рестаурација фасаде објекта у ул. Фрушкогорска 6
Рестаурација фасаде објекта у ул. Косанчићев венац 2
Рестаурација фасаде објекта у ул. Задарска 1
Рестаурација фасаде објекта у ул. Задарска 2
Рестаурација фасаде објекта у ул. Задарска 4
Рестаурација фасаде објекта у ул. Задарска 12
Рестаурација фасаде објекта Угоститељско-туристичке школе, у ул. Југ
Богданова бр. 28
Рестаурација фасаде објекта Кућа краља Петра, у ул. Васе Пелагића 40
Рестаурација фасаде објекта у ул. Задарска бр. 7 у Београду
Рестаурација фасаде објекта у ул. Карађорђева бр. 23 у Београду
Рестаурација фасаде објекта у ул. Карађорђева бр. 61-61а у Београду
Рестаурација фасаде објекта у ул. Косанчићев венац бр. 6 у Београду
Рестаурација фасаде објекта у ул. Бранкова бр. 17 у Београду
Рестаурација фасаде објекта у ул. Фрушкогорска бр. 8, Београд
Рестаурација фасаде објекта у ул. Поп Лукина бр. 2-4, Београд
Рестаурација фасаде објекта Турске амбасаде, у ул. Крунска бр. 1
Рестаурација фасаде објекта Харишева капела
Рестаурација фасаде објекта у ул. Косанчићев венац 13,
Рестаурација фасаде објекта у ул. Косанчићев венац 22,
Рестаурација фасаде објекта у ул. Косанчићев венац23
Рестаурација фасаде објекта у ул. Фрушкогорска 10
Рестаурација фасаде објекта у ул. Поп Лулина 2-4
Рестаурација фасаде објекта у ул. Задарска 14
Рестаурација фасаде објекта у ул. Тиршова 10

5.2.3. Јавни споменици и спомен-обележја
1. Реализација пројекта рестаурације Споменика захвалности Француској, Велики
Калемегдан, Стари град. У складу са потписаним Споразумом између Владе
Републике Србије и Владе Републике Француске („Службени гласник РС –
Међународни уговори“, бр. 4/2017). и одредбама члана 2 Споразума о субвенцији
између Амбасаде Републике Француске у Србији, Удружења „Le Souvenir Francais”

и Завода за заштиту споменика културе града Београда дана 13. новембра 2017.
године у Амбасади Француске у Београду, Завод за заштиту споменика културе
града Београда, с једне стране и Амбасада Француске у Србији и Удружење за
неговање културе сећања „Le souvenir Français“ с друге стране, су потписали
споразум о субвенцији, којим се у целости обезбеђује реализација обнове
Споменика захвалности Француској у Београду. Француски допринос у укупном
износу од 208.300 еура употпуњује допринос Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања Републике Србије, који износи 22.000.000 динара.
Споразумом о субвенцији, Завод за заштиту споменика културе града Београда се
обавезао да ће спровести све одредбе предвиђене међувладиним споразумом о
обнови Споменика захвалности Француској, који су Француска и Србија потписале
25. априла 2017. године. Рок за почетак радова на обнови споменика културе од
великог значаја ће почети да тече даном обезбеђена свих потребних финансијских
средстава на рачун Завода за заштиту споменика културе града Београда.
2. Споменик Гуслар, преостали део Споменика Карађорђу који се налазио на месту на
коме се сада налази Споменик захвалности Француској, на Београдској тврђави,
снимљен као део поставке изложбе „Окупирана Србија 1915 – 1918“ Војног музеја
у Београду.
3. Земунско гробље представља посебан споменички и историјски сегмент Старог
језгра Земуна и као такав је посебно заштићен. Са историјског, стилског,
конфесионалног и просторног становишта документује хронолошки развој града од
средине 18. века до наших дана. Посебну вредност представљају надгробни
споменици који по бројности и континуитету представљају раритетан преглед
типолошке и стилске разноликости значајне за историју града.
Земунско гробље ужива статус споменик културе (Одлука о проглашењу, „Сл.
лист града Београда“ бр. 21/94) Налази се у оквиру просторне културно-историјске
целине „Старо језгро Земуна“, која је проглашена за културно добро од великог
значаја за Републику ( „Сл. гласник РС бр. 14/79“). На гробљу се налазе споменици
културно-историјских, уметничких, естетских вредности који документују историју
једног од најстаријих делова града и представљају његову хронику. У 2017. години
спроведена је јавна набавка и извршени су рестаураторски радови на следећим
споменицима:
- Руже Радичевић
- породице Бранка Живковића
- породице Евгенија Петровића
- Екатарине Марковић
- породице Барце
5.2.4. Декоративно осветљење
1.
Рестаурација, реконструкција и адаптација објекта и декоративно осветљење
Музеја савремене уметности, Ушћe 10, блoк 15, Нови Београд.
2.
Рестаурација фасаде, реконструкција, декоративно осветљење и пренамена
објекта у улици Коларчева 1 у Београду.
3.
Пројекат рестаурације фасаде, декоративног осветљењаи реконструкције хотела
Бристол, Карађорђева 50 у Београду.

4.
Стручни савети за ЈП „Јавно осветљење“ у фази израде пројекта декоративног
осветљења фасада у Земуну.
5.
Стручни савети за ЈП „Јавно осветљење“ у фази израде пројекта декоративног
осветљења Пионирског парка.
5.3.

Преглед извршених археолошких надзора

1.
Стални археолошки надзор и заштитне археолошке интервенције током
обављања зeмљаних радова на простору код Чесме Мехмед паше Соколовића.
2.
Стални археолошки надзор и заштитне археолошке интервенције током
обављања земљаних радова на простору код Дамад Али пашиног турбета.
3.
Обилазак локације за будућу галерију на адреси Косанчићев венац 27.
4.
Студентски парк – увид у стање на терену.
5.
Археолошки надзор током изградње хотела „Мона“.
5.4.

Консултантске услуге по уговору

1.
Израда урбанистичких пројеката и пројеката изградње, реконструкције,
конзервације и рестаурације објеката и непокретних културних добара.
2.
Пројекат рестаурације фасаде, декоративног осветљења и реконструкције
хотела Бристол, Карађорђева 50 у Београду.
3.
„Калемегдан парк“, у блоку који формирају улице Тадеуша Кошћушка, Цинцар
Јанкова и Цара Уроша, Београд.
4.
Пројекат изградње стамбено-пословног комплекса у Кнеза Милоша 50.
5.
Пројекат реконструкције и надградње постојећих и изградње објекта на
локацији Цара Уроша бр. 62-64, на катастарској парцели 273, КО Стари град.
5.5.
Израда урбанистичких пројеката и пројеката изградње, реконструкције,
конзервације и рестаурације објеката и непокретних културних добара у поступку
израде/конципирања мера заштите
1.
2.
3.

Пројекти изградње објекта Браничевска 18.
Пројекат реконструкције и изградње објекта у улици Таковска 37—39.
Пројекат реконструкције и изградње објекта Цара Душана 46.

5.6.
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
5.6.1. 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 комплексније одговора, за следеће планове
1.
План детаљне регулације за блок између улица: Џорџа Вашингтона, Булевар
деспота Стефана и Цетињске, градска општина Стари град
2.
План детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, Зелени венац,
Краљице Наталије и Југ Богданове, градска општина Савски венац

3.
План детаљне регулације блока 18, градска општина Нови Београд
4.
План детаљне регулације блока 13, Градска општина Нови Београд
5.
План детаљне регулације за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза
Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина Савски венац
5.6.2. 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
1.
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду I фаза II етапа, целина ТО Нови Београд, градска општина Нови
Београд.
2.
План детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана од улице Џорџа
Вашингтона до улице Цетињске, Градска општина Стари град.
3.
План детаљне регулације дела блока 12, градска општина Нови Београд.
4.
План детаљне регулације тунелске везе савске и дунавске падине, градске
општине Стари град, Савски венац и Палилула.
5.
Измене и допуне плана детаљне регулације четири месне заједнице општина
Звездара и Вождовац – насеље Падина.
6.
Измене и допуне Плана детаљне регулације Старог језгра Земуна на простору
Трга Бранка Радичевића, градска општина Земун.
7.
Измене и допуне плана детаљне регулације подручја Јајинци – целина Г, за део
блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац.
8.
Измене и допуне Плана детаљне регулације за реконструкцију саобраћајнице
Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, доградњу
резервоара и реконструкцију црпне станице „Пионир“, у делу од Волгине до Јованке
Радаковић, градске општине Звездара и Палилула.
9.
План детаљне регулације за део територије градске општине Раковица уз Улицу
кнеза Вишеслава.
10.
План детаљне регулације центра Сурчина.
11.
План детаљне регулације за зону комерцијалних садржаја на подручју између
Ибарске магистрале, деонице Аутопута Добановци – Бубањ поток, потока Мастирине
и Кружног пута, градска општина Чукарица.
12.
План детаљне регулације Топчидерске реке са планираним регулацијама и
акумулацијама, Градске општине Савски венац, Раковица и Вождовац – I фаза.
13.
План постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама у
Београду – подручје градске општине Савски венац.
14.
План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана
Првовенчаног, Војислава Илића, Морколушке нове и Кружног пута Падина, градске
општине Вождовац и Звездара.
15.
План детаљне регулације за гондолу Калемегдан - Ушће, градске општине
Стари град и Нови Београд – предлог Услова чувања, одржавања и коришћења
културних добара и добара која уживају претходну заштиту и утврђене мере заштите
за предметни План детаљне регулације.
16.
План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана
Првовенчаног, Војислава Илића, Морколушке нове и Кружног пута Падина, градске
општине Вождовац и Звездара.

17.
План детаљне регулације за комплекс БИП-а, Градска општина Савски венац са
Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на животну средину.
18.
План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних
вода ППОВ „Велико село“ – I фаза, градска општина Палилула.
19.
План детаљне регулације подручја између улица Симе Шолаје, Војводе Мицка
Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, градска општина Палилула
20.
План детаљне регулације за подручје између планиране саобраћајнице Јужни
булевар, спортског комплекса „Обилић“, улица Велимира Тодоровића и Метохијске и
трасе УМП-а, Градска општина Врачар.
21.
План детаљне регулације ширег подручја блока 9Б (Ретензија), градске општине
Земун и Нови Београд.
22.
План детаљне регулације за насеље Велико село, градска општина Палилула.
23.
План детаљне регулације за насеље Сланци, градска општина Палилула.
24.
План детаљне регулације насеља Вишњица, градска општина Палилула.
25.
План детаљне регулације дела насеља Кумодраж село, градска општина
Вождовац.
26.
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду - II фаза, I етапа - целина топлана „Миријево“.
27.
План детаљне регулације блока између улица Косте Главинића, Руске,
надвожњака железничке пруге и Булевара војводе Мишића, ГО Савски венац.
28.
План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом
до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза.
29.
План детаљне регулације подручја уз Угриновачку улицу, у делу између улица
Босанске и Новоградске, Градска општина Земун.
30.
План детаљне регулације блока 70 у Новом Београду.
31.
План генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина Земун.
32.
План генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду II фаза I етапа целина топлана ТО „Борча 3“.
33.
Изменe и допунe Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног
коридора железничке пруге Београд-Суботица – државна граница (Келебија).
34.
План детаљне регулације комплекса „Сингидунум“ Сектор 1, Градска општина
Сурчин.
35.
План детаљне регулације комплекса „Сингидунум“ Сектор 5, Градска општина
Сурчин.
36.
План детаљне регулације ширег подручја уз Клиничко-болнички центар
„Бежанијска коса“, Градска општина Земун.
37.
План детаљне регулације, за блок између улица Палмира Тољатија,
Алексиначких рудара и Булевара Михаила Пупина, Градска општина Нови Београд.
38.
План детаљне регулације за саобраћајни потез УМП-а од саобраћајнице Т6 до
Панчевачког маста - сектор 3, од изласка из тунела у Др Милутина Ивковића до чвора
„Шумице“.
39.
План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у
Првомајској улици, Градска општина Земун.
40.
План детаљне регулације подручја центра Бановог брда, Градска општина
Чукарица.
41.
План детаљне регулације блокова између улица: Прешевске, Велимира Рајића,
Хаџи Мустафина, Димитрија Туцовића и Живојина Жујовића, Градска општина
Звездара

42.
План детаљне регулације подручја северно од Овчанског пута, око
рекреативног комплекса „Ћуран“, Градска општина Палилула.
43.
План детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер - II
фаза, целина 4, Градска општина Раковица.
44.
План детаљне регулације дела подручја северно од Првомајске улице, у делу од
Бачке до Новоградске улице, Градска општина Земун.
45.
План детаљне регулације дела подручја између Угриновачке, Бачке улице и
Новосадског пута (Т6), Градска општина Земун.
46.
План детаљне регулације за спортски комплекс на Звездари (улице
Љ.Луковић, Волгина, В. Дугошевића, Супилова, Панта Срећковић).
47.
План детаљне регулације за подручје између комплекса Топлане, улице Савски
насип, моста Газела и реке Саве, ГО Нови Београда.
5.6.3.
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 услова за израду
Урбанистичког пројекта, за следеће урбанистичке пројекте
1.
Урбанистички пројекат за изградњу објекта у Улици Челопечка број 12 у
Београду, на кат. парц. 2823, КО Звездара
2.
Урбанистички пројекта за објекaт на катастарској парцели бр. 4335, КО Врачар,
у Улици Ђорђа Вајферта бр. 30
3.
Урбанистички пројекат за изградњу објекта супермаркета Lidl, на катастарској
парцели 1699/3, КО Железник, Београд
4.
Урбанистички пројекат за изградњу сале за предавања са пратећим садржајима
у порти храма Вазнесења Господњег у Жаркову, у улици Проте Милорада Павловића,
на к.п. 1143 и 1144/1 КО Чукарица
5.
Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „Блок 45“,
Градска општина Нови Београд
6.
Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „Велики
Мокри Луг“, уз аутопут Београд-Ниш, градска општина Звездара
7.
Урбанистички пројекат и Идејног решења за изградњу Конгресног центра
„Стари аеродром“ на грађевинској парцели ГП1 која се састоји од делова кп 2130/1,
2130/2 и 2143/1 КО Нови Београд, Тошин бунар бр. 268
8.
Урбанистички пројекат за изградњу „Retail park-a“, са пратећим објектима у
функцији спорта, Градска општина Обреновац
9.
Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на катастарској
парцели 851 КО Стари град у Улици цара Душана 46 у Београду
10.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног комплекса на локацији
„Давид Пајић Дака“, на катастарској парцели 1158/2 КО Стари град
11.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на к.п. бр.
2621/1 и 2621/2, КО Стари град, у Улици Џорџа Вашингтона бр. 56, у Београду
12.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта у Улици
Зетској бр. 7, на КП 1564 КО Стари град у Београду
13.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта у Улици Смедеревска 4,
на КП 752, КО Палилула, у Београду

14.
Урбанистички пројекат за доградњу, реконструкцију, адаптацију и пренамену
пословног објекта у Булевару кнеза Александра Карађорђевића бр. 53, у оквиру
стамбено пословног комплекса на к.п. 21165/1, 21155/1, 21156/3 све у КО Савски венац
15.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта у Улици Илије
Гарашанина бр. 16, на кат. парц. бр. 1939/1, КО Палилула
16.
Урбанистички пројекат са пројектом препарцелације кат. парцела 1024/2,
1024/4, 1024/6 и дела к.п. 1024/3, све КО Палилула, за изградњу пословног објекта
(хотела) у Улици Таковска бр. 44, у Београду
17.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта у Улици
Зетској бр. 7, на КП 1564 КО Стари град у Београду
18.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта, на кат. парц.
21617/1, КО Савски венац, у Београду
19.
Урбанистички пројекат за доградњу станице за снабдевање горивом „НИС –
ЖАРКОВО 2“ уз Трговачку улицу, градска општина Чукарица
20.
Урбанистички пројекат за доградњу-надзиђивање дела постојећег стамбенопословног објекта у Улици Косовска бр. 37, на КП 2741/1, КО Стари град, у Београду
21.
Урбанистички пројекат за надоградњу постојећег стамбено-пословног објекта у
Улици Хиландарска бр. 20, на КП 2490, КО Стари град, у Београду
22.
Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „Блок 45“,
Градска општина Нови Београд
23.
Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом „Велики
Мокри Луг“, уз аутопут Београд-Ниш, градска општина Звездара
24.
Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на катастарској
парцели 906 КО Савски венац, угао Улица кнеза Милоша, Војводе Миленка и
Сарајевске у Београду
25.
Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног комплекса на локацији
„Давид Пајић Дака“, на катастарској парцели 1158/2 КО Стари град
26.
Урбанистички пројекат за изградњу хотела на КП 3311, КО Савски венац, у
Улици Југ Богданова бр. 20, у Београду
27.
Пројекaт препарцелације и урбанистички пројекат за формирање грађевинске
парцеле и изградњу црпне станице „Врачар 2“, Градска општина Савски венац
28.
Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на катастарској
парцели 906 КО Савски венац, угао Улица кнеза Милоша, Војводе Миленка и
Сарајевске у Београду
29.
Урбанистички пројекат на катастарским парцелама 1429, 1430, 1431/1, 1431/2,
1433, 836/2, 787/2 и деловима катастарских парцела 787/1, 1482/8, 10672, 905/1,
1508/304 КО Савски венац
30. Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта у Улици Михаила
Гавриловића бр. 3 у Београду, на катастарској парцели бр. 4357 КО Врачар
31.
Услови за израду техничке документације за простор јавне зелене површине
„Парка Пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун;
32.
Услови за Хитну помоћ на простору Клиничког центра Србије;
33.
Услови за израду урбанистичког пројекта за изградњу објекта супермаркета
LIDL, на углу улица др Ивана Рибара и Војвођанске на кат. парц. бр. 4806/29 и кат.
парц. бр. 6704/3 КО Нови Београд

5.7.
У оквиру редовних активности на праћењу стања културних добара и
добара која уживају претходну заштиту, као и поводом пријава грађана и
институција обављени су многобројни обиласци
1.
Црква Светог Антуна Падованског – теренски обилазак ради утврђивања
мера санације.
2.
Османа Ђикића 20 – Вила Прендић, арх. М. Злоковић – иницијатива за
стављање под заштиту.
3.
Војна гимназија, Петра Чајковског 2 – иницијатива за стављање под
заштиту.
5.8.

Разно - одговори, информације, мишљења и сарадња са институцијама

1.
Сарадња на изради Микролокацијске анализе за изградњу подземних гаража у
Улици кнеза Милоша, Градска општина Савски венац.
2.
Сарадња на изради Микролокацијске анализе за изградњу јавне подземне
гараже у Улици Његошевој од Улице Кнегиње Зорке до Курсулине улице.
3.
Сарадња на изради Локација за постављање станица за изнајмљивање бицикала
на јавним површинама на територији града Београда.
4.
План за постављање и уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних
агрегата са могућношћу пратеће производње на територији града Београда.
5.
Услови за израду техничке документације за простор јавне зелене површине
„Парка Пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун.
6.
Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације блока између улица Водоводске,
Бране Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације Жарковачког потока,
Градска општина Чукарица.
7.
Мишљење на План детаљне регулације за подручје између Унутрашњег
магистралног полупрстена (УМП-а) и улица Вељка Дугошевића, Панчине и Светог
Николе, градска општина Звездара.
8.
Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за гробље у Месној заједници
Бистрица, Градска општина Лазаревац.
9.
Мишљење на Нацрт Плана генералне регулације за изградњу објеката и водова
система даљинског грејања у Београду (I фаза II етапа), целина ТО „Нови Београд“,
Градска општина Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана на
животну средину.
10.
Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације Златиборске улице, градска
општина Лазаревац.
11.
Мишљење на Нацрт Плана генералне регулације за део привредне зоне Јаково,
градска општина Сурчин.
12.
Мишљење на План детаљне регулације дела подручја између улица Симе
Шолаје, Војводе Мицка Крстића и Маријане Грегоран на Карабурми, градска општина
Палилула.
13.
Мишљење на План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са
саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и
Сурчин.
14.
Мишљење на Измене и допуне плана детаљне регулације подручја Јајинци –
целина Г, за део блока Г-38 уз улице Ружа 3 и Нова 13, Градска општина Вождовац, у
току раног јавног увида.

15.
Мишљење на План детаљне регулације подручја између Угриновачке, Бачке
улице и Новосадског пута (Т6), Градска општина Земун, у току раног јавног увида.
16.
Мишљење на План детаљне регулације привредне зоне уз Северну тангенту,
северно од насеља Овча, Градска општина Палилула, у току раног јавног увида.
17.
Мишљење на План детаљне регулације дела подручја северно од Првомајске
улице, у делу од Бачке до Новоградске улице, Градска општина Земун, у току раног
јавног увида.
18.
Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације Златиборске улице, градска
општина Лазаревац.
19.
Мишљење на План детаљне регулације за подручје између Унутрашњег
магистралног прстена (УМП), улице Драгослава Срејовића, Звездарске шуме и улице
Љубице Луковић, Градска општина Звездара у току раног јавног увида.
20.
Мишљење на План детаљне регулације дела блока уз Улицу Грге Јанкеса у
насељу Мирјево, Градска општина Звездара у току раног јавног увида.
21.
Мишљење на План детаљне регулације за комплекс Новог гробља у Београду,
Градска општина Звездара у току раног јавног увида.
22.
Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за гробље у Месној заједници
Бистрица, Градска општина Лазаревац .
23.
Мишљење на Нацрт Плана генералне регулације за део привредне зоне Јаково,
градска општина Сурчин.
24.
Мишљење на План детаљне регулације подручја између привредне зоне
„Аутопут“ и Аеродрома „Никола Тесла“, Градска општина Нови Београд, у току раног
јавног увида.
25.
Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације за зону комерцијалних и
привредних садржаја дуж аутопута Београд-Ниш, јужно од наплатне рампе Бубањ
поток – целина 2, Градске општине Вождовац и Гроцка.
26.
Мишљење на Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Добановци,
Градска општина Сурчин, за блокове В10 и В14, у току раног јавног увида.
27.
Мишљење на План детаљне регулације блока 13, Градска општина Нови
Београд.
28.
Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације за зону вишепородичног
становања уз Нову Кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац.
29.
Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ
потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, Градска општина
Вождовац.
30.
Мишљење на План детаљне регулације гробља у Месној заједници Село
Младеновац, Градска општина Младеновац.
5.9.
Издавање докумената која се односе на културна добра и добра под
претходном заштитом, по појединачним захтевима физичких и правних лица
Захтеви за издавање услова за предузимање мера техничке заштите – 883
Захтеви за издавање решења о условима за предузимање мера техничке заштите– 246
Захтеви преко обједињене процедуре - 171
Захтеви за издавање сагласности на пројекат и документацију - 432

Захтеви за продужење важности решења - 545
Укупно поднетих жалби - 65
Усвојене жалбе од стране другостепеног органа -21
Потврђена првостепена решења / жалбе одбијене - 18
Захтеви за издавање сагласности за постављање летњих башти – 1020
Захтеви за издавање сагласности за постављање базних станица – 3
Захтеви за издавање сагласности за текуће одржавање објеката – 59
Захтеви за издавање сагласности за коришћење културних добара – 140
Захтеви о коришћењу документације Завода – 170
Захтеви за издавање потврде о статусу објекта - 490
6.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА И САРАДЊА УСТАНОВЕ

6.1.

Презентaција културних добара и добара под претходном заштитом

1.
Представљање делатности Завода на Дану Друштва конзерватора Србије 22.
фебруара 2017. године;
2.
Дан Завода је и 2017. године обележен свечано. Поред запослених, пензионера
који су свој радни век провели у Заводу, сарадника и колега из других установа
заштите, као и колега из установа културе, овој прослави су присуствовали веома
драги гости из Скупштине града Београда и градске управе. Све то говори да се рад и
успех наше куће веома цени и да Завод као реномирана установа културе у Београду
има значајну подршку свог оснивача и колега.
3.
У другој половини године је започета припрема изложбе поводом завршетка
урбане обнове Косанчићевог венца, која би требало да буде завршена до краја марта
2018. године.
4.
Завод за заштиту споменика културе града Београда је узео учешће на Јесењем
кампу који се ове године одржао под називом „Интегрална заштита културне и
природне баштине“ на Великом ратном острву у организацији ЈКП Зеленило Београд.
5.
Обележавање споменика културе QR кодовима. Завод за заштиту споменика
културе града Београда је током 2017. године наставио са активностима на реализацији
овог програма припремајући садржаје за QR кодове којима ће се обележити споменици
културе на подручју града Београда. Пројекат су промовисали стручни сарадници
Завода. Тим поводом стручни сарадници Завода гостовали су у више емисија јутарњег
програма Телевизије Пинк (14. марта поводом QR кода за Чанакову кућу, 28. марта
поводом QR кода за Кафану „? „ ...).На овај начин завршено је пројекат обележавања
QR кодовима на простору града Београда. Такође, током протекле године унапређен је

и изглед табли које су биле постављене у првој фази овог пројекта, а за то је ангажован
извођач радова који је у гарантном року отклонио уочене неправилности.
6.
У2017. години поред презентације на званичном веб порталу Завода, а пратећи
савремене токове презентације, све важне информације о раду Завода постале су
доступне и на друштвеним мрежама Facebook-у, instagram-у.
6.2.
Сарадња са службом заштите и институцијама града Београда и
Републике Србије
1.
Дана 26. маја 2017. године у сали Завода одржан је радни састанак
руководилаца службе заштите непокретног културног наслеђа на подручју Србије и
представника респектабилних струковних удружења из цивилног сектора. На скупу је
истакнута потребу за блиском сарадњом и умрежавањем свих стручњака који
заједничким снагама раде на очувању баштине. Представљени су актуелни пројекти
Завода за заштиту споменика културе града Београда: рестаурација београдских
фасада, поплочавање просторно културно-историјских целина на примеру
Косанчићевог венца, као и надзор над извођењем радова на културним добрима –
Народним музејом и Музејом савремене уметности савремене уметности.
2.
На позив Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Петроварадину
представници Завода за заштиту споменика културе града Београда – Оливера
Вучковић, в.д. директора и Саша Михајлов, виши стручни сарадник присуствовали су
састанку организованом у тој установи културе. Састанак је организован у циљу
међуинституционалне размене искуства, са посебним освртом на поступања у
одређеним сегментима рада у пракси. Имајући у виду драгоцено искуство које
Покрајински завод за заштиту споменика културе стекао изводећи радове у региону:
Хрватска, Грчка, Мађарска, Румунија, као и чињенице да су ти пројекти финансирани
средствима добијеним на међународним пројектима кроз партнерски однос са сродним
институцијама из региона, посебан акценат током састанка стављен је на међународну
сарадњу и начин обезбеђивања иностраних средстава.
Истовремено је покренут низ значајних тема од значаја за службу заштите непокретног
културног наслеђа од заштите и коришћења, начина финансирања, израде пројеката,
поступања у одређеним сегментима обављања текућих послова до анализе кадровске
структуре оба завода за заштиту споменика. Такође, на састанку је било речи и о
пројекту Нови Сад – Европска престоница културе 2021. године у вези кога су
започети бројни програми и пројекти.
3.
Завод је у протеклој години имао успешну сарадњу са републичким и градским
институцијама, и у складу са својим ингеренцијама издао услове за предузимање мера
техничке заштите за обнову градских фасада на захтев Секретаријата за комуналне и
стамбене послове града и Јавног предузећа „Градско стамбено“. За велики број ових
фасада током извођења радова Завод је вршио конзерваторски надзор и увид у
спровођење мера техничке заштите. Са Министарством културе Завод је наставио
одличну сарадњу и на пословима који се тичу сарадње на изради будућих пројеката, а
један од њих ће бити и пројекат везан за Парно купатило браће Крсмановић и улагање
Републике Турске у реконструкцију овог купатила.
4.
Завод је Централним институтом за конзервацију из Београда закључио
Протокол о пословно –техничкој сарадњи, наш број Р5759/17, дана 27.12.2017. године.
5.
Завод је са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда
закључио Протокол о сарадњи, наш број Р5327/17, дана 04.12.2017. године.

6.
У оквиру свеобухватног уређења комплекса Старог београдског сајмишта,
Завод за заштиту споменика културе града Београда је у сарадњи са Архитектонским
факултетом у Београду и Музејом града Београда, и са председником Комисије за
утврђивање програмских садржаја и давања предлога модела управљања
Меморијалним комплексом на „Старом београдском сајмишту“ господином Јованом
Ћулибрком и представницима града Београда у четвртак, 15.06.2017. године посетио
изложбу „Београдско сајмиште – повратак у будућност“ у Конаку кнегиње Љубице.
7.
Отпочета је сарадња са Студентским културним центром и договорена су
предавања сарадника Завода на актуелне теме.
6.3.

Учешће стручних сарадника у раду комисија и стручних радних тела

1.
Комисија за декоративно и функционално осветљење Града Београда.
2.
Градска комисија за дoнoшeњe oдлукe o oглaшaвaњу.
3.
Комисија за стандарде и сродне документе КSU346, Конзервација културног
наслеђа, при Институту за стандардизацију Србије.
4.
Комисија за стандарде и сродне документе KSU059, Зграде и инжењерскограђевински објекти, при Институту за стандардизацију Србије.
5.
Праћење рада Комисије за утврђивање програмских садржаја и давања предлога
модела управљања Меморијалним комплексом Старо сајмиште.
6.
Учешће у раду стручног жирија на урбанистичко-архитектонском конкурсу за
реконструкцију Старог савског моста.
6.4.

Сарадња са основним и средњим школама

1.
Коришћење документације Завода за потребе реализације наставних програма
основних и средњих школа
Завод за заштиту споменика културе града Београда је као и претходних, и 2017.
године остварио 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 гимназија који све чешће за теме својих семинарских и
дипломских радова имају културно наслеђе града.
2.
Предавање о Саборној цркви реализовано у форми јавног часа. Стручни
сарадници Завода, историчари уметности одржали су јавни час ђацима трећег разреда
Прве београдске гимназије о историјату, вредностима и значају овог споменика
културе.
3.
Предавање одржано 14.03.2017. године у О.Ш. „20. октобар“, Нови Београд.
4.
Предавање одржано 05. 06. 2017. године у Дневном боравку Стари град, Центра
за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у Кнеза Милоша бр. 4.

6.5.

Сарадња са високошколским установама

1.
Коришћење документације Завода за потребе реализације наставних програма
основних и средњих школа и факултета
Документација која се образује и чува уз Регистар културних добара и Евиденцију
непокретности које уживају претходну заштиту представља драгоцен извор података
за бројне студијске програме из области друштвено-хуманистичких и техничких наука.
У том контексту Одсек за документацију Завода за заштиту споменика културе града
Београда је незаобилазно место за прикупљање потребних података за израду
студенских, матер и докторских радова Филозофског и Архитектонског факултета
Универзитета у Београду, Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, као
и других домаћих и иностраних високошколских установа.
2.
За потребе рада на пројекту за обележавање споменика културе QR кодом
обављена је сарадња са Факултетом организационих наука Универзитета у Београду.
3.
Одржано Предавање студентима Технолошко-металуршког и Географског
факултета сам 10.10.2017. године на тему Културно и природно наслеђе Земуна.
Студенти су показали интересовање за интегрални приступ баштини сагледавајући
посебности београдског пејзажа.
4.
Стручна пракса студената факултета безбедности Универзитета у Београду
организована у Заводу за заштиту споменика културе града Београда од 08. до
12.05.2017. године.
5.
Предавање „Основна начела заштите непокретног културног наслеђа“ на
Филозофском факултету Универзитета у Београду, Одељење за историју уметности,
08.05.2017. године.
6.6.

Учешће у манифестацијама

1.
Школски сајам културе „Тржница идеја“, у организацији Музеја града Београда,
у Музеју историје Југославије, 31.03.2017. године.
2.
Учешће у трибини у оквиру пратећег програма Салона архитектуре, 26. април
2017. године:Грађење града / M identity - Документа / прилог проучавању Новог
Београда, Далеки поглед из близине на блокове 1 и 2 Новог Београда, „Модерна Новог
Београда – Genius loci блокова 1 и 2“.
3.
Дани европске баштине од 15.09. до 02.10.2017. године „Културно наслеђе и
природа“– учешће у раду организационог одбора манифестације; Завод за заштиту
споменика културе града Београда, 2017. године као и претходних година, узео је
учешће у реализацији манифестације Дани европске баштине, чија је тема била
„Наслеђе и природа: лепеза могућности“. Током трајања манифестације Завод за
заштиту споменика културе града Београда је одржао једанаест програма на више
локација у Београду, укључујући и зграду Завода на Београдској тврђави. Програм је
осмишљен на такав начин да се обраћао најширој јавности различите старосне доби од
ученика најнижих разреда основне школе и средњошколског узраста до старије
популације. У оквиру манифестације су одржана два образовна програма („Наслеђе и
културни предео“ у оквиру програма „Наслеђе за децу“ и „БеоГрадска КулТура – Бео
Кул Градска Тура“), затим презентација и обиласци културних добара организованих у
више термина (Парк пријатељства у Новом Београду, Београдска тврђава, Земунска
тврђава, Улица краља Петра, Дворски комплекс на Теразијама, Београдска задруга),
као и промоција издавачке делатности Завода за заштиту споменика културе града

Београда (продаја публикација Завода за заштиту споменика културе града Београда по
повлашћеним ценама, презентација Зборника радова VII Конференције под називом
„Културни предео“). Учешће су узели следећи стручни сарадници: Ана Сибиновић,
Слађана Милојевић, Бојана Ибрајтер-Газибара, Ксенија Ћирић, Ивана Весковић,
Александар Божовић, Александра Дабижић, Саша Михајлов, Александра Шевић.
Програми Завода за заштиту споменика културе града Београда су најављивани и
њихова реализација је испраћена у медијима, пре свега на званичној интернет
страници Завода, друштвеним мрежама и званичној интернет страници Града
Београда. С обзиром на то да за већину програма није било неопходно пријављивање,
као и да су грађани спонтано могли да се прикључе и узму учешће, број учесника у
програмима Завода се процењује на око 500.
4.
Учешће у манифестацији „Дани наслеђа у Нишу“, у организацији Завода за
заштиту споменика културе Ниш, где је виши стручни сарадник Невенка Новаковић
позвана да одржи предавање о Београдској тврђави у склопу програма о
средњовековним тврђавама.
5.
Учешће на 62-ом међународном београдском Сајму књига од 22. октобра – 29.
октобра 2017. године.
6.7.

Учешће нa стручним скуповима у земљи и иностранству

6.7.1. Стручни скупови у земљи
1.
Током 2017. године je извршeна припрема за одржавање осме по реду
конференције. Конференција је одржана 12.10.2017. године. Тема конференције је била
Културно добро данас - вредност и значење. Радови и саопштења са ове конференције
су објављени у Зборнику радова. Темом осме конференције Културно добро данасвредност и значење, желели смо да направимо осврт на претходне скупове и да
сагледамо, како целовитост културних добара, тако и наш допринос њиховом
позитивном поимању.
2.
Свечано обележавање Дана заштите коју Друштво конзерватора Србије
годишње обележава у знак успостављања формалне правне заштите и конституисања
културног и природног наслеђа Књажевине Србије, давне 1844. године, одржано је 22.
фебруара у свечаној сали Народне библиотеке Србије.
3.
Међународни дан споменика и споменичких целина и ове године обележен је
18. априла у организацији ICOMOS Србија. Тема овогодишњег скупа одржаног тим
поводом била је „Смедеревска тврђава и одрживи туризам за развој града Смедерева“.
4.
Редовна годишња Скупштина Друштва конзерватора Србије одржана у Кладову
18.-19.06.2017. године
5.
Учешће у програму под покровитељством УНЕСКО-а-WHV-Heritage in our
Hands на археолошком налазишту Царичин Град код Лебана - Decorated Stone Elements
Rescue and Conservation(12-25.8.2017.). У првом делу акционог кампа предвиђена су
предавања, која се односе између осталог на конзервацију камена. Виши стручни
сарадник Невенка Новаковић позвана од стране организатора- Завода за заштиту
споменика културе Ниш да одржи два предавања на задате теме: Камен као
грађевински материјал и Методологија испитивања стања камена у грађевинским
конструкцијама.
6.
Радионица и семинар „Конзервација камена“у организацији Друштва
конзерватора Србије, Лебане (Царичин град) 28. – 30.08.2017. године.

7.
Математички факултет Универзитета у Београду, XV конференција
„Дигитализација културне баштине, старих записа из природних и друштвених наука и
дигитална хуманистика“, национални скуп са међународним учешћем одржан 26.
септембра 2017. године. Научно – стручна конференција посвећена аспектима
дигитализације културног и научног наслеђа која се једном годишње организује од
2002. године у организацији Математичког факултета Универзитета у Београду,
Националног центра за дигитализацију и потпројекта 9 пројекта 44006 Министарства
просвете, науке и технолошког развоја
8. Од 02.10. – 03.10.2017. године у организацији фирме Röfix спроведени су обиласци
више објеката градитељског наслеђа у Новом Саду – Петроварадину и Суботици на
којима су извођени конзерваторски радови метеријалима из производног програма ове
фирме.
6.7.2. Стручни скупови у иностранству
1.
Представници Завода за заштиту споменика културе града Београда, в. д.
директора Оливера Вучковић, виши стручни сарадник Александра Шевић и виши
стручни сарадник Саша Михајлов, присуствовали су одржавању седнице Комисије за
утврђивање програмских садржаја и давања предлога модела управљања
Меморијалним комплексом на „Старом београдском сајмишту“ у Манастиру Јасеновац
дана 23. септембра 2017. године, којом је председавао епископ пакрачко-славонски
господин Јован Ћулибрк. Овом приликом разматран низ питања везан за
меморијализацију жртава, споне логора Старо сајмиште са логором смрти Јасеновац у
којем су страдали Срби, Јевреји, Роми и други грађани Југославије, а потом и
ревитализацији споменика културе „Старо сајмиште – Логор Гестапоа“. Након
седнице, чланови Комисије са сарадницима који прате њен рад обишли су Спомен
подручје Јасеновац у Републици Хрватској и у оквиру спомен подручја сталну
поставку меморијалног музеја, а потом и Спомен подручје Доња Градина у Републици
Српској са циљем сагледавања историјских чињеница везаних за страдања на простору
Југославије у Другом светском рату и начинима обележавања простора на којима су се
налазили логори током Другог светског рата.
2.
Написан и објављен коауторски рад за конференцију - SWBSS 2017 Fourth
International Conference on Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures 20 – 22
September 2017 – Potsdam са темом „Investigation of salts sources at the Karadjordje’s
Gate on the Belgrade Fortress“ – виши стручни сарадник Невенка Новаковић
3.
Округли сто на тему „Искуства у досадашњој заштити културно-историјског и
природног насљеђа и изазови заштите у наредном периоду“ поводом 25. годишњице
од оснивања Републичког завода за заштиту културно-историјског и природног
наслеђа Републике Српске. Учешће: Оливера Вучковић и Саша Михајлов.
6.8.
Програми који представљају квалитативну новину у односу на устаљену
програмску шему установе
1.
Сарадња са Регионалном агенцијом за европске интеграције и Астрономском
опсерваторијом Београд: Учешће на конкурсу који је расписала Амбасада САД-а за
финансирање пројекта очувања културног наслеђа са пројектом за рестаурацију
павиљона астрономске опсерваторије у Београду.

2.
Ангажовањем сарадника за додатни рад у COBISS систему, не само што је
унапређен рад у библиотечком фонду Завода, већ је и значајно допуњена заједничка
електронска база података свих библиотека у овом систему, посебно из области
заштите културних добара.
3.
Реализација пројекта Обнова и унапређење дигиталне фотографске опреме и
фото-студија Завода за заштиту споменика културе града Београда, чиме ће простор
фото-студија бити по први пут опремљен у знатном облику.
4.
Стручни сарадници Завода, Светлана Марковић Димитријевић и Ивана
Филиповић Јорк су успешно завршиле обуку у организацији Министарства културе и
информисања Републике Србије и добиле лиценце за процену ризика коју издаје
Министарство унутрашњих послова Републике Србије, тако да поред обуке које су
претходно прошле у Јапану и добиле сертификат за израду плана управљања у случају
катастрофа за културна добра од УНЕСКА, оне су сада оспособљене да процену
ризика и планове управљање за случајеве катастрофа за културна добра израђују на за
територију Србије.
6.9.
Пројекти других установа или појединаца који су се одвијали у установи у
уступљеним терминима
1.
Састанак Секција фотографа Друштва конзерватора Србије одржан је 8.
фебруара 2017. године, у просторијама Завода за заштиту споменика културе града
Београда.
2.
Скуп посвећен односу европске и индијске културе организован од стране
Института за европске студије, септембар 2017. године.
6.10. Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајнијих
критика, приказа у медијима)
Током 2017. 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 2017.
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 2017. године дати су одговори на велики број питања новинара и саопштења
како за писане медије, тако и за телевизије. Успешна сарадња остварена је са свим
писаним медијима, а посебно треба истаћи сарадњу са новинама: „Блиц“, „Политика“,
„24 сата“ и „Данас“, као и са РТС-ом.
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.
У наставку је неколико медијских приказа о раду Завода за заштиту споменика културе
града Београда:

Медиј - Рубрика: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ - БГД 011 Датум објаве: Уто, 14/11/2017

Медиј - Рубрика: ПОЛИТИКА – Београд датум објаве: Уто, 14/11/2017

Медиј - Рубрика: ПОЛИТИКА - Међу нама Датум објаве: Пет, 20/10/2017

Медиј - Рубрика: ПОЛИТИКА – Београд Датум објаве: Сре, 29/03/2017

Медиј - Рубрика: ПОЛИТИКА - Београдска хроника датум објаве: Субота, 04/11/2017

Рубрика: БЛИЦ – Београд Датум објаве: Четвртак, 19/10/2017

Медиј - Рубрика: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – Београд Датум објаве: Нед, 21/05/2017

Медиј - Рубрика: ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ - БГД 011 датум објаве: Пет, 13/10/2017

7.

ФИНАНСИРАЊЕ
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Калемегдан Горњи град 14 , Београд
ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
За период 01.01.2017 - 31.12.2017. године

СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( КЛАСА 7 и КЛАСА 8 )
1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

7911

64.433.216,06

3. МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ

7711

1.788.175,38

4. KAПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

7312

24.633.342,35

4. ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА РЕПУБЛИКА

7331

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ
ПОСЛОВЕ, НАРОДНА СКУПШТИНА И ДР.

5. СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
6. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

-

7421 ,7452

35.601.930,20

8221

146.986,41

7. ДОНАЦИЈЕ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
126.603.650,40

1

КОНТО

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

411

Зараде и обавезе за доприносе
Зараде

412
4131
414
4141
4144
4143
4161
421
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4219
422
423
4231
4233
4232
4239
4234

Обавезе за доприносе
Превоз на посао и са посла и поклони за децу
запослених
Социјална давања запосленима
Рефундација боловања
Помоћ у медицинском лечењу
Помоћ у случају смрти члана породице,отпремнине
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови платног промета
Трошкови електричне енергије и лож уља
Трошкови обезбеђења, воде, чистоће
Трошкови телефона,интернета и поште
Трошкови осиг.,опреме запосл.и возила
Закуп простора
Остали непоменути трошкови
Трошкови путовања
Службена путовања у земљи и иностр.
Услуге по уговору
Остале админист.услуге
(уговори,омл.задруга,копирање)
Стручна саветовања,котизације,стр.усаврш.
Одржавање совтвера
Остале опште услуге
Услуге штамп.часописа и објављивања тендера

СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА КУЛТУРУ

СОПСТВЕНА
СРЕДСТВА

ОСТАЛИ
ИЗВОРИ

УКУПНО

34.294.140,64
27.944.104,07

12.192.633,50
10.185.913,19

46.486.774,14
38.130.017,26

5.001.994,60
1.348.041,97

1.830.348,95
176.371,36

6.832.343,55
1.524.413,33

2.263.801,27
1.510.854,50
330.339,77
422.607,00
339.178,00
1.019.526,43
56.308,52
-

602.401,34
602.401,34
5.140.750,44
1.101.563,00

555.863,62
185.083,88
94.896,40
127.374,01
366.102,34
366.102,34
5.777.467,72
49.769,00

2.263.801,27
1.510.854,50
330.339,77
422.607,00
984.800,00
6.292.898,77
119.135,44
2.850.550,85
1.999.974,25
915.883,94
185.083,88
94.896,40
127.374,01
968.503,68
968.503,68
10.918.218,16
1.151.332,00

1.174.667,60

163.283,00
138.325,76
1.158.893,64
142.942,10

163.283,00
138.325,76
1.158.893,64
1.317.609,70

645.622,00
5.273.372,34
62.826,92
2.850.550,85
1.999.974,25
360.020,32
-

2

4235

Остале стр.услуге(привр.и повр.послови,ауторски
уговории уговори о делу
Накнада за Управни и Надзорни одбор

4237
424

Трошкови репрезентације
Специјализоване услуге

4242
4243
4249

Услуге културе
Медицинске услуге
Остале специјализоване услуге

425
4252

Трошкови поправке и одржавања
Текуће одржавање опреме
(рачунарске,биротехничке,саобраћајне и др.)
Текуће одржавање зграда и објеката
Трошкови материјала

4251
426
4261
4263
4264
4266
4268
4269
482
465
51
5122
5.114
5151

Административни-канцелариски материјал
Стручна литература и материјали за образовање
запослених
Трошкови бензина
Материјали за културу
Материјали за одржавање хигијене
Материјали за посебне намене
Порези и таксе
Остале дотације и трансфери
Набавка опреме и књига
Набавка канц.нам.,рачун.опреме,фотогр.опреме
Пројектно планирање
Набавка -,куповина књига
Административна опрема
УКУПНО

2.724.250,84
140.269,00

3.874.572,15
6.739.091,99

249.682,07
773.889,80

249.682,07
7.438.308,87

223.600,00
550.289,80

4.226.185,49
223.600,00
2.988.523,38

850.693,02
630.133,02

850.693,02
630.133,02

155.035,48

220.560,002.233.122,17

220.560,002.388.157,65

155.035,48

1.305.865,52
130.675,00

1.460.901,00
130.675,00

6.664.419,07
4.226.185,49
2.438.233,58

2.155.810,20
6.819.619,40
6.771.600,00
48.019,40
61.751.170,91

257.555,00
417.133,00
121.893,65
751.029,36
1.124.294,25
1.542.137,63
1.537.737,63

257.555,00
-

4.400,00

417.133,00
121.893,65
751.029,36
3.280.104,45
8.361.757,03
1.537.737,63
6.771.600,00
52.419,40

29.233.875,49

90.985.046.40

3

УКУПНИ ПРИХОДИ
УКУПНИ РАСХОДИ
ВИШАК ПРИХОДА –СУФИЦИТ
НАМЕНСКИ СУФИЦИТ

СУФИЦИТ

126.603.650,40
90.985.046,40
35.618.604,00
27.315.387,50

(Пренета средства Министарства културе и информисања Републике Србије и
средства Републике Француске за трошење у 2018. години, по анексима угов.)

8.303.216.50

4

8.

ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА

Завод за заштиту споменика културе града Београда, је у 2017. години реализовао све
програме који су били предвиђени Планом рада. Сви програми реализовани су у
складу са постављеном динамиком и у свој разноврсности они су јасно презентовали
све сегменте делатности Завода.
Трошкови реализованих програма су нижи од планираних средстава, из разлога што су
јавне набавке спровођене по истородним врстама роба и услуга на нивоу Завода, а не
појединачно по програмима, што у значајној мери смањује трошкове. За два програма
која се финансирају из средстава Министарства културе и информисања, део средстава
(2.682.045,15 динара) је пренет за трошење у 2018. години како би се испоштовала
законска регулатива, а по основу завршених програма из овог извора у 2017. годину,
враћено је 205.100,36 динара у буџет (преко Секретаријата за културу – Министарству
културе и информисања). У 2017. години високи сопствени приходи (35,7 мил. динара
што чини 28,2 % укупних прихода) имали су за последицу остваривање суфицита.
На основу члана 21. Закона о јавним службама (''Службени гласник РС'' бр. 42/91,
71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – др. закон и 83/05 - испр. др. закона), члана 30. Закона о
култури (''Службени гласник РС'', број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 29. став 1.
Одлуке о промени оснивачког акта установе културе – Завод за заштиту споменика
културе града Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 23/17) донет је нови
статут који је на 139. седници Упрaвног одбора Завода за заштиту споменика културе
града Београда одржаној дана 14.11.2017 усвојен. Статут Завода се разликује од
осталих по специфичностима које су карактеристичне за област којом се Завод бави.
Новим Статутом промењено је пословно име Завода – избацује се из назива да је Завод
установа од националног значаја. Једна од битних измена се односи на чл. 10., а то је
да Установа самостално иступа у правном предмету у своје име и за свој рачун и за
своје обавезе одговара свим средствима којима располаже (потпуна одговорност).
Установа је корисник јавних средстава – индиректни корисник средстава буџета Града
Београда. Чланови 11. и 12. су нови и да се односе на обавезе Установе према
Оснивачу, као и Оснивача према Установи. Установа је дужна да обавља делатност у
складу са законом, оснивачким актом и овим Статутом. Оснивач има право да
директору и управном одбору Установа предлаже мере у циљу остваривања
делатности Установе, као и да осим редовног годишњег извештаја, тражи подношење
и других извештаја о раду и пословању Установа. Делатност установе је у складу са
Законом о културним добрима (чл. 16 Статута). Претежна делатност Завода је заштита
и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и
сличних туристичких споменика (шифра 91.03). У чл. 18 Статута су наведене и остале
делатности које Установа обавља у циљу остваривања претежне делатности ради које
је Установа основана.
У 2017. години посебно је настављена сарадња са Турском агенцијом за међународни
развој и сарадњу, канцеларија за координацију програма у Србији, као и са Градом
Београдом, што је резултирало, реализацијом два капитална пројекта реконструкције и
рестаурације и то Чесме Мехмед паше Соколовића и Дамад Али пашиног турбета на
Београдској тврђави. Током своје посете Београду турски председник са домаћином
српским председником је обишао тада већ реконструисано турбе и сагледао радове на
чесми који су били тада у завршној фази. Такође, захваљујући поменутој сарадњи са
Турском агенцијом за међународни развој и сарадњу започети су и радови на

peKoHcrpyKquju Malof crerreHilIllra Caecror ureriurr,rrrrra y rapry Kaleuer4aH. l4zpaya
cBa rpr{ npojexra xao r.r useolerbe paAoBa cy {uHaucupaHr.r oA crpaHe Peny6mane Typcne.

Ha ocnoey Cnopasyrraa o o6nonz Cnouenura 3axBaJrHocru @panqycroj, cKJrolJBeHprM
usuely Bnale Peny6lure Cp6uje u Bra.qe Peny6nurce (Dpauqycre o saje4nuvrou
Sunauczparry H cflpoBofeny cBI{x norpe6nrx arruBHocrr{ y qrJby peroucrpyrquje

CnoueHuxa 3axB€ulHocrr,I Opanqycroj, [ocJre npu6anrana norpe6uux cpeAcraBa, AenoM oA
MuuucrapcrBa 3a paA, sauourJlaBalLe, 6opavxa u coqujanna rvrralba, a AenoM oA Blale

Peny6m.rxe @panqycxe,

3anog he na ocHoBy floKperarra flocr5mKa janne

na6anre

H3BprIII4rLI cBe rIocJIoBe Ha peKoHcrpyKrluju crroMeHr{Ka Ao Apyre noJroBr4He 2018. roarEne.
fpag Beorpal, 2017. ro.qrrHpr, npeyseo
BeJrr.rKe paAoBe Ha o6nosz KynrypHo
ucropujcrnx u npocropHllx IIeJII4Ha, a 3anog je yseo yreurha y oKBrapy KoH3epBaropcKoM
HaA3opa y cBInM cefMeHTIaMa yp6ane o6none KocanquheBor BeHrIa r<oja je [oApa3ryeBirna

je

y

o6uony fracaga H peKoHcrpyKr{uja z ypelene cao6pahajnuqa.
o6none $acana Ha rlpocropy yxer rlenTpilnHor jesrpa rpaAa Beorpaga 3anog je
capafunao ca Cercperapujaroru 3a KoMyHaJure u crau6eHe rrocJroBe, Kpo3 rrlrcarle ycJroBa 3a

V oxrupy

npeAy3HMaILe Mepa rexHl{qKe 3aIIrrT{Te z cnponof erbeM HaA3opa HaA r,BBeAeHr,rM paAoBr.rMa.
2017. foAIzHt4 npl4MeraH je u suarulE ganpeAaK y peanr43arluju cnwx cerMeHara ocHoBHe
AeJIarHocrI4 ycraHoBe Kpo3 LI3paAy o4roaapajyhe goryrraenraquje tr rpeAJrora oArryKa o

y

nporJrarleby HenoKperHocrr4

3a

KyJrrypHa 1o6pa, k]E,palir4 KoH3epBaropcKo
I4 AoKyMeHraryuje, r.r3BprxeH je neauxu 6poj xousepBaropcKr.rx u
apxeoJlolxKl{x HaA3opa, ocrBapeua je xnarzrerHa capaArLa Ha rlapa1u [pocropHr{x H
yp6aHIEcruuKl{x rIJIaHoBa u npojexara, uzpa\euje suavajau 6poj ycloaa 3a npeAy3vMarbe
Mepa rexHI4lIKe 3aIrITI{Te, Kao u carJracHocrn Ha npojexre H AoKyMeHragujy, neruExu 6poj
carJIacHocTI,I 3a nocTaBJbalse JIeTIbI/rx 6attru, cafJlacHocTrz na upojenrHy ,qoKyMeHTaqujy sa
rlocraBJralbe cpeAcraBa 3a orJlallaBarbe, opfaHr43oBaHe cy BeoMa nocehene zslox6e, a
pecrayparopcKl4x npojexara

3anog

je

ra cnojlrrvr HeMepJbt4Bt4M AorIpI4HocoM )Arr{Hr4o sHavajau Hanop Ha rrpe3eHraryuju
a([uprraaqraj a KyJrrypHax go 6apa u ao6 ap a troA nperxoAHoM 3arurr.rroM.

u

LTwajyhu y BHAy 6poj ra crpyKTypy 3arlocJreHvx y ocuonnoj AeJrarHocrn na jeproj crpan1u
pByJrrare rEs ?Isneurraja na npyroj, Kao r{ flperxoAHax roAr{Ha, Moxe ce 3aKJ6) rr{rr,r Aa cy
peanIEoBaHI{ 3aAaIIu snauajuor o6ntta H cJroxeHocrrr kr Ia je npzueraH 6zo ne4ocrarar
Ar{rrnoMr{paHrlrx vHmerbepa apxr{reKType. Y rou KoHreKcry, y HapeAHoM nepuo,qy 6uo 6u
HeolrxoAaH npujena HoBrrrx t43Bpruunarla y ocuonnoj AeJrarHocrr,r.
Ilopeg rora Heolrxogno je npl{cryrll{rla usnolerry paAoBa Ha pecraypaquju ([aca4e r{ 3aMeHH
Qacague crolapuje y qplJby eHeprercKe eQuxaurocrr,r, Kao u reryheu oAprKaBarby
enrepujepa 3fpaAe 3ano4a 3a 3arrrrr4Ty crroMeHr{Ka Kynrype rpaAa Eeorpa4a.
Carnegaeajyhl{ cBe cerMeHre paAa y HapeAHoM rrepr4oAy noce6ny nalKrLy rpe6a ycMepr{rra
Ha yuanpelerre KaApoBcKe crpFrype, r.r3paAy lpojerrne goryueuraquje roja he
psynrr4parr4 --usnoferreM KoH3epBaropcKo-pecrayparopcKr,rx paAoBa, Kao I,I upaheme z
npe[o3HaBalbe suavaja 4r4rvtrurr43aqzje u eJreKrpoHcKe )mpaBe rao jegnor oA crparerrrKax
III{JbeBa y lpoqecy rryBarba crroMeHurrKor naclefa.

9.

I43BErrrTAJ yCBOJEH

OA

CTPAHE yrrpABHOI OmOpA CA

OAJIyKOM YIIPABIIOI OffiOPA, y rpraory

