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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 

ГРАДА БЕОГРАДА – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА  

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ 
 
Назив,седиште 

Завод за заштиту споменика културе града Београда - установа културе од националног 

значаја, Калемегдан Горњи град 14, Београд 

 
Одговорно лице 

директор, Нела Мићовић, дипл.археолог 

 
Шифра делатности: 91.03 Матични број: 07045719 

 
ПИБ 

101511252 

 

Бр. рачуна 

840-586664-07 

840-586668-92 

 

Управни одбор (в.д.председник) 

Петар Данојевић од 02.04.2015. год. до 28.04.2016. год. 

Петар Данојевић од 28.04.2016. год. 

 

Надзорни одбор (в.д.председник) 

Јелена Пешић од 23.10.2015. год. до 28.04.2016. године 

Милан Радојчин од 28.04.2016. године 

 
 

2. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ 
 
а) Подаци о простору који установа користи 
 

укупна квадратура (са податком да ли је током 2016. године дошло до повећања или 

смањења простора) 

 
Укупна површина пословне зграде Завода за заштиту споменика културе износи 1130.9m². 

Током 2016. године није дошло до проширења пословног простора. Поред зграде на 

адреси Калемегдан Горњи град бр. 14, Завод користи и помоћне објекте (магацине) у 

Доњоградском булевару, чија укупна површина износи 175 m². 

Такође, Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од 

националног значаја је Решењем бр. 463-54/89-VI Општине Земун из 1989. године постао 

корисник објекта Ливнице Пантелић, који представља културно добро од великог значаја 

за Републику („Сл. гласник СРС“ бр. 14/79), а који је у лошем стању. На објекту су видна 

ранија улагања у његову обнову, али и пропадање изведених радова, обзиром да објекат 

никада није у потпуности саниран и да је више од две деценије ван функције. 
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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. 

 
начин грејања 

 
Систем етажног грејања – лож уље. 
 

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

објекта и опреме у 2016. 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 2016. години. 
 

У току 2016. 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                                                                                               1.258.086,08 

1.1. Набавка канцеларијског намештаја 
(столице)  254.736,96 

1.2. Набавка рачунара                  571.992,62 
1.3. Набавка уградне опреме 

(осветљење)                                                                                                   390.600,00 

1.4. Набавка фотоапарата                                                                                      20.608,00 

1.5. Набавка телефона       8.158,50 

1.6. Набавка рач. машине  11.990,00 
 
2 .Одржавање објекта и опреме:     254.215,74 

2.1. Oдржавање опреме   254.215,74 

 
У току 2016. године за набавку и одржавање опреме Завод је из сопствених прихода укупно 

уложио 1.512.301,82 динара. 
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3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА – СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. године 

 

- укупан број запослених: - 42 

 

- 38 запослених који се финансирају из буџета града 

 (радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време) 
- 4  запослених који се финансирају из сопствених прихода установе 

(радни однос на неодређено време) 
 

- број ангажованих извршилаца по уговорима у 2016. години: 

- привремени и повремени послови.............................................5 
- ауторски уговор............................................................................1 

- остали уговори – уговор о стручном усавршавању................... 

 

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 110-852/14-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 

 

У складу са Решењем бр. Р 2119/14 од 02.06.2014. године Александри Фулгоси, 

дипл.инж.арх. мирују 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. 

Решењем бр. Р 2049/15 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. Р 2039/16 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. 

Решењем бр. Р 1897/16 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, а завршава 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. Р 4004/16 од 12.10.2016. године. Одсуство ради неге детета почело је 

15.10.2016. године и завршава се 14.07.2017. године. 
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4. ПРОГРАМСКИ ДЕО 
 

Закључком Градоначелника града Београда бр.6-503/16-Г од 28.01.2016. године 

дата је сагласност на основу које су Секретаријат за културу и Завод за заштиту 

споменика културе закључили Уговор о финансирању културних програма Завода за 

заштиту споменика културе града Београда з а  2 0 1 6  годину VI-02 бр. 401.2-

33/16 од 09.02.2016. године (наш број Р 495/16 од 08.02.2016. године) средствима из 

буџета града Београда за 2016. годину у износу од 6.874.307,81. 

Уговором бр. 451-04-746/2016-02 од 07.06.2016. године између Министарства 

културе и информисања Републике Србије и Завода за заштиту споменика културе града 

Београда суфинасирано је издавање часописа „Наслеђе XVII“. Средства за 

суфинансирање реализована су Уговором бр. VI-02 бр. 401.2-507 од 01.08.2016. године 

између Секретаријата за културу Градске управе Града Београда и Завода за заштиту 

споменика културе града Београда. 

Уговором бр. 451-04-811/2016-02 од 30.06.2016. године између Министарства културе и 

информисања Републике Србије и Завода за заштиту споменика културе града Београда 

финасиран је пројекат „Програмски систем за вођење, управљање и коришћење 

документације непокретног културног наслеђа и наставак процеса дигитализовања 

докумената. Средства за финансирање реализована су Уговором бр. VI-02 бр. 401.2-

535 од 07.09.2016. године између Секретаријата за културу Градске управе Града 

Београда и Завода за заштиту споменика културе града Београда. 

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике 

Србије финансирало је спровођење програма санације и рестаурације следећих 

споменика: 

- Споменик палим ратницима у порти цркве у Сибници, општина Сопот ((Уговор 

бр.401-00-166/2016-11 од 01.02.2016. године, висина одобрених средстава је 

износила 720.000,00 динара) 

- Споменик палим борцима 1941 – 1945 у Сибници, општина Сопот ((Уговор 

бр.401-00-167/2016-11 од 01.02.2016. године, висина одобрених средстава је 

износила 900.000,00 динара) 

- Споменик палим ратницима 1941 – 1945 у Дучини, општина Сопот (Уговор 

бр.401-00-168/2016-11 од 01.02.2016. године, висина одобрених средстава је 

износила 900.000,00 динара) 

- Споменик палим ратницима 1876 и 1912 - 19 у Дучини, општина Сопот ((Уговор 

бр.401-00-169/2016-11 од 01.02.2016. године, висина одобрених средстава је 

износила 900.000,00 динара) 
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Преглед реализованих програма из Плана рада за 2016. годину одобрених за 

финансирање средствима из буџета града Београда за 2016. годину: 

 

 
НАЗИВ ПРОГРАМА 

Буџетска 

средства 

1. РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 

2. 

ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, 

УТВРЂИВАЊУ И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ 

ДОБАРА 

499.576,68 

2.1. Утврђивање непокретности за културна добра 499.576,68 

2.1.1. Споменик Карађорђу, Светосавски плато 74.985,40 

2.1.2. 
Споменик Васи Чарапићу, сквер испред Ратничког дома (Дом Војске 

Србије) 
24.985,40 

2.1.3. Зграда службе друштвеног књиговодства, Поп Лукина 7-9 69.986,80 

2.1.4. Прва индустријска зона Београда 228.721,11 

2.1.5. Теразије 100.897,97 

3. ИСТРАЖИВАЊА 269.432,00 

3.1 Систематска истраживања фондова 269.432,00 

3.1.1 
Истраживање простора „Професорска колонија“ за потребе утврђивања 

просторно културно-историјске целине за културно добро 
39.698,00 

3.1.2 
Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних 

споменика и спомен обележја са утврђивањем њиховог стања и мере 

заштите (ГО Звездара) 
99.734,00 

3.1.3. 
Систематстко истраживање Централне зоне Новог Београда и израда 

елабората: Анализа претходно заштићене целине „Централна зона 

Новог Београда“ 
130.000,00 

4. 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И 

ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
1.098.305,21 

4.1. Прикупљање, израда и обрада документације 498.247,19 

4.1.1. 
Прикупљање, систематизовање и обрада документације за 

културна  добра и добра која уживају претходну заштиту 
498.247,19 

4.2. Дигитализација документације 293.746,28 

4.2.1. Наставак дигитализације техничке документације 293.746,28 

4.3. Библиотека 306.311,74 

4.3.1 Обрада и унапређење библиотечког фонда 29.446,85 

4.3.2 Прикупљање грађе за хемеротеку 144.000,00 

4.3.3 
Дигитализација и обележавање библиотечког фонда (унос 

публикација у библиотечки систем COBISS) 
132.864,89 

5. 
ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ 

ПРОЈЕКАТА 
2.737.487,00 

5.1. Фортификацијски објекти 499.078,00 
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5.1.1 

Пројекат реконструкције остатака Северозападног одбрамбеног 

фронта и рестаурације остатака Југозападног одбрамбеног фронта 

(контуматског зида) Земунског утврђења 

499.078,00 

5.2. Градска архитектура 599.031,00 

5.2.1. 

Израда пројекта санације Павиљона Малог меридијанског круга 

(Школски павиљон) у комплексу Астрономске опсерваторије у 

Београду, Ул.Волгина бр.7 

599.031,00 

5.3. Народна архитектура 747.478,00 

5.3.1 
Пројекат реконструкције, рестаурације и адаптације Влајковићеве 

куће у Гроцкој, 17. октобра 8, Гроцка 
747.478,00 

5.4. Јавни споменици и спомен обележја 891.900,00 

5.4.1. 
Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен обележјима 

и постављање нових споменика 
891.900,00 

6. 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД 

ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
1.630.272,62 

6.1. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 1.094.162,27 

6.1.1. Наслеђе 17 724.880,06 

6.1.2. Каталози 10 споменика 369.282,21 

6.2 ЕДУКАЦИЈА 408.287,21 

6.2.1 Стручна конференција 408.287,21 

6.2.2. БеоКул Градска Тура  

6.2.3. 
Одржавање предавања основцима о споменичком наслеђу 

Београда 
 

6.3. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 127.823,14 

6.3.1. WEB-презентација 127.823,14 

6.4. УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ И СТРУЧНИМ 

СКУПОВИМА 

 

6.4.1. Учешће на стручним скуповима у земљи  

6.4.2. Учешће на међународним стручним скуповима  

7. 
ИСТРАЖИВАЊЕ И ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И 

ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

 

7.1. 

Ангажовање спољних сарадника на истраживању и изради 

пројеката (статички пројекат, геодетско снимање, пројекти 

електро, термо и инсталација водовода и канализације, спољно 

уређење, испитивање материјала, енергетска ефикасност, 

противпожарна заштита, заштита на раду и сл.) 

 

 УКУПНО  ПРОГРАМСКА  ДЕЛАТНОСТ  1-7: 

 
6.235.073,51 
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Програми који су били предвиђени Планом рада за 2016. годину, а реализовани су 

из сопствених средстава: 

 

1. БеоГрадска КулТура02 (школска 2015-2016), програм којим се кроз сарадњу са 

београдским средњим школама, презентацијом, предавањима и активним радом са 

ученицима популаризује културно наслеђе Београда. Тема циклуса су Теразије и Улица 

краља Милана и споменици културе на овом потезу. Фокус је на историји, култури и 

архитектури Београда. Представљање делатности Завода, представљање свих културних 

добара у њој, рад са ученицима кроз подстицање тимског рада и истраживања, едукација 

о коришћењу стручне литературе и релевантних online извора. БеоГрадска КулТура02 

за школску 2016-2017, чији је програм у току, као тему има "Дунавска падина – 

споменичко наслеђе". Завршна манифестација је предвиђена за мај 2017. 

 

2.  Одржавање предавања основцима о споменичком наслеђу Београда  

- Презентација и промоција културног наслеђа за најмлађе за 2016. годину: 

одржано предавање за четири одељења другог разреда у ОШ „Лаза Костић“ а 

потом у још једном одељењу другог разреда одржана је и радионица. Основцима 

школе ОШ „Вук Караџић“ одржано је предавање о културно-историјском наслеђу 

наше престонице и одржана радионица под називом „Наслеђе за децу“. 

- Учешће са пројектом „Наслеђе за децу“ на трећем школском сајму „Тржница 

идеја” одржаном 25.04.2016. у Музеју науке и технике у организацији Музеја 

града Београда 

- Презентација и полуларизација споменичког наслеђа Београда, 18.05. одржано 

предавање на тему: „Народно“ у новобеоградској школи „Кнегиња Милица“ чиме 

је настављена сарадња започета пре две године  

- У оквиру  манифестације „Дана европске баштине“ чија је овогодишња тема 

„Културно наслеђе и заједнице – живети с наслеђем“, а уједно и са почетком нове 

школске 2016/2017. године основцима школе ОШ „Јован Дучић“ одржано је 

предавање о културно-историјском наслеђу наше престонице. Такође је одржана 

и радионица под називом „Наслеђе за децу“. 

 

Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2016. 

годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани): 

образложење: 

 

 

 

Програми који су делимично реализовани: 

образложење: 

 Предлог одлуке о утврђивању Прве индустријске зоне Београда за културно 

добро. Током теренских и историографских истраживања дошло се до 

претпоставке да би заштићени простор целине Прва индустријска зона Београда 

требало да обухвати и целину која ужива статус добра под претходном заштитом 

Простор око Гундулићевог венца, а која се непосредно наставља на некадашњу 

индустријску зону и чији је историјски развој у директној вези са развојем 

индустрије на овом подручју. Ове претпоставке би требало да потврде додатна 

истраживања, те је сходно томе израда Предлога одлуке о утврђивању за 

културно добро могућа тек након реализације накнадних анализа. Потешкоће око 

прибављања дигиталних катастарских подлога (општине Стари град и Палилула) 

су током протеклог периода превазиђене. 
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 Предлог Одлуке за проглашење Теразија за просторно културно-историјску 

целину. Завршени су евиденциони картони за сваки појединачни објекат, каталог 

и образложење Одлуке. Потребно је још да се дефинишу мере заштите и 

комплетира цео елаборат.  

 Систематско истраживање блокова на простору претходно заштићене 

целине „ПРОФЕСОРСКА КОЛОНИЈА“ Професорска колонија ужива статус 
претходне заштите (ев. лист бр. 7.14. од 24.12.2014) и обухвата простор између 
улица: Цвијићеве, Здравка Челара, Митрополита Петра и булевар Деспота 

Стефана. Због аутентичног интегралног урбанистичког концепта и као једна од 
ретко сачуваних целина – колонија у Београду предметни простор поседује 
архитектонско-урбанистички и културно-историјске вредности. Сходно 

наведеним вредностима простора циљ пројекта је утврђивање просторно 
културно-историјске целине Професорска колонија за културно добро. 

 Реализовано је теренско истраживање, формирана фотодокументација, обављено 

истраживање у архивима и библиотекама. У току је формирање евиденционих 
листова појединачних објеката и израда карата. 

 Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних споменика 

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

Звездара). До сада је извршено истраживање историјске и писане документације у 

музејима, библиотекама и архивима, теренска истраживања уз израду детаљне 

фотодокументациј и израда техничке документације. У току је систематизовање и 

обрада података у циљу формирања евиденционог картона сваког споменика. 

 Пројекат реконструкције, рестаурације и адаптације Влајковићеве куће у 

Гроцкој, 17. Октобра 8, Гроцка. Реализоване су активности на геодетском и 

техничком снимању објекта. Урађени су пројекти: елаборат статичке санације, 

пројекат електроинсталација са громобранском инсталацијом, пројекат водовода 

и канализације. Завршетак и комплетирање документације за архитектонски део 

целокупног пројекта је у завршној фази. 

 Пројекат рестаурације и санације Школског павиљона у комплексу 

Астрономске опсерваторије у Београду, Ул. Волгина бр.7. У оквиру планом 

предвиђених активности на изради овог пројекта реализовани су припремни 

радови, геодетско и техничко снимање објекта, урађени су пројекти статичке 

санације и електроинсталација са пројектом громобранских инсталација. Прибављени 

су конзерваторски услови Републичког завода за заштиту споменика. 

Архитектонски део пројекта је у завршној фази, урађени су графички прилози и у 

изради је предмер и предрачун предвиђених радова.  

 За реализацију Пројектa рестаурације остатака Северозападног одбрамбеног 

фронта и остатака Југозападног одбрамбеног фронта (контуматског зида) 

Земунског утврђења предвиђен је период од две године. У току 2016. године 

извршени су сви припремни радови који се односе на чишћење објекта, израду 

сонди неопходних за израду пројекта конструкције, геодетско снимање и анализу 

малтера и опеке. Израда пројекта планирана је за 2017. годину. 

 

ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2016. ГОДИНЕ, А НИСУ БИЛИ 

ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ (са кратким образложењем): 
 

  Проглашења и категоризација културних добара  
 

1. Фабрика „Телеоптик“ у Земуну, Улица цара Душана број 139.  
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 Конзераторско-рестаураторски пројекти и документација 
 

1. Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације Чесме Мехмед паше 

Соколовића на Горњем граду Београдске тврђаве – инвеститор: ТИКА 

2. Пројекат рестаурације Турбета Дамад Али паше на Горњем граду Београдске 

тврђаве – инвеститор: ТИКА 

3. Пројекат реконструкције и рестаурације Малог степеништа Савског шеталишта 
– инвеститор: ТИКА (у завршној фази); 

4. Пројекат обележавања објеката и споменика на Београдској тврђави – 
инвеститор ЈП „Београдска тврђава“. 

5. Пројекат сaнaциje и рeстaурaциje фaсaдa Згрaдe Oфицирскe зaдругe у улици 
Maсaрикoвa бр. 4 у Бeoгрaду, инвеститор 

6. Изрaдa прojeктa рестаурације фасада објеката у улици Кнез Михаилова бр. 20 и 
Чика Љубина бр. 9 у Београду, инвеститор 

7. Пројекат рестаурације фасада и санације прозора зграде Завода за заштиту 
споменика културе града Београда, инвеститор Завод за заштиту споменика 
културе града Београда 

8. Учешће у изради елабората који је саставни део Пројекта за извођење радова на 
уређењу саобраћајница у постојећој регулацији улице Косанчићев венац, а који 
садржи графички прилог са зонирањем постојећег стања уличног застора, план 
интервенција са техничким описом и план обележавања камених плоча у застору 
тротоара. 

9. Пројекaт/идејно решење санације Староримске гробнице у селу Брестовик у 
општини Гроцка 

 

 Презентaција културних добара и добара под претходном заштитом 

 

- Представљање делатности Завода на Дану Друштва конзерватора Србије 22. 

фебруара 2016. године; 

- Обележавање споменика културе QR кодовима. Завод за заштиту споменика 

културе града Београда је током 2016. 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 Манакову кућу, 28. марта поводом QR кода за Кафану ? итд.). 

- Прилог о Конаку кнегиње Љубице за Пинк телевизију. 

- Прилог о Подручју око Доситејевог лицеја за Пинк телевизију.  

- Гостовање у Гранд магазину и представљање пројекта БеоКул ГрадскаТура. 

- Популаризација и промоција културног наслеђа: поводом пројекта „Наслеђе за 

децу“ стручни сарадници Завода дали су изјаву за Радио Београд и Happy 

телевизију. 

- Краћи прилози о Саборној цркви и Бајракли џамији у Београду за ТВ Пинк. 

- Промоција монографије Земунско гробље одржана је 14. јуна у Библиотеци 

Свети Сава у Земуну, одељење БГБ. Монографија је издање Завода за Заштиту 

споменика културе града Београда. О књизи су говорили Нела Мићовић, директор 

Завода, др Ирина Суботић, рецензент и аутор историчар Миодраг Дабижић. 
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Издање је финансирала Скупштина града Београда. Преко стотину посетилаца и 

надахнути говори учесника обележили су промоцију. Промоција је забележена на 

сајту Града Београда, афирмативним приказом. Задовољство је изразила 

начелница библиотеке Свети Сава, одељења Библиотеке града Београда. 

 

 Сарадња са установама образовања  

 

- Коришћење документације Завода за потребе реализације наставних 

програма основних и средњих школа 

Завод за заштиту споменика културе града Београда претходних, као и 2016. 

године остварио је сарадњу са једним бројем основних школа на подручју Града 

Београда, које у оквиру својих редовних планираних наставних активности 

акценат стављају на историју, културу и културно наслеђе Београда. У том 

контексту, у оквиру предмета техничко образовање, организују низ такмичења на 

школском, општинском и градском нивоу, а документација Завода је основни 

извор података и материјала који се користи на такмичењима. Такође у 

континуитету током целе године увид у документацију Завода врше и ученици 

средњих струковних школа: архитектонска и грађевинска, као и београдских 

гиманзија који све чешће за теме својих својих семинарских и дипломских радова 

имају културно наслеђе града. 

- Предавање о Саборној цркви – 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. 

 

- Сарадња са високошколским установама 

  Документација о културним добрима представља један од најзначајнијих задатака 

у очувању културног наслеђа, а настаје у свим фазама рада Службе заштите – од 

иостраживања, евидентирања, валоризације, преко израде конзерваторско – 

рестаураторских пројеката до праћења извођења радова на техничкој заштити. 

Имајући у виду систематичност и слојевитост садржаја, као и квалитет и 

квантитет документације о културном наслеђу града, Збирка досијеа културних 

добара, као и збирке планова и фотодокументације постали су незаобилазан извор 

података студентима друштвено – хуманистичких и техничких наука, као и 

студентима уметничких факултета. Сходно томе, корисници документације 

Завода су студенти основних, мастер и докторских студија Универзитета у 

Београду (Филозофски, Архитектонски и Шумарски факултет, Висока 

грађевинско-геодетска школа), Новом саду (Факултет техничких наука) и Нишу 

(Филозофски и Архитектонски факултет), као и појединих европских 

универзитета. 

- Организовано је и одржано предавање за студенте Пејзажне архитектуре 

Шумарског факултета Универзитета у Београду, 28. новембра у Заводу, о 

просторној културно-историјској целини Косанчићев венац, као и актуелним 

радовима у оквиру целине. 

- Менторски рад са студентима на пракси. Филозофски факултет Универзитета у 

Београду – студенти историје уметности, етнологије и археологије од јуна до јула 

месеца имали су праксу у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. 

- Стручна пракса студената Академије безбедности од 04. до 06.05.2016. године.  

- Стручна пракса студената Филозофског факултета Универзитета у Београду од 

3. маја до 3. јула 2016. године.  
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- „Новија архитектура Београда“ студентска пракса у организацији Филозофског 

факултета Универзитета у Београду 10.06.2016. – вођење групе са темом „Први 

београдски сајам и почетак урбанизације Новог Београда“. 

- Сарадња са студентима Филозофског факултета на пракси у документацији 

ЗЗСКГБ – наставак уношења наслова хемеротеке у претраживу базу података. 

 

 Учешће у манифестацијама  
 

1. Дани европске баштине 2016. „Културно наслеђе и заједнице – живети с 

наслеђем“ – учешће у раду организационог одбора манифестације; учешће на 

округлом столу Дани европске баштине (Скупштина града Београда, 27.09.2016) и 

обилазак споменика културе Старо сајмиште – Логор Гестапоа (27.07.2016). 

2. 61. међународни београдски Сајам књига од 23. – 30. октобра 2016. године – 

промоција, презентација и популаризација делатности Завода, као и продаја 

публикација Завода. 

3. БИНА 2016 (Београдска интернационална недеља архитектуре) у организацији 

Културног центра Београда и Друштва архитеката Београда. Стручњаци Завода 

узели су учешће у програму тематских шетњи кроз архитектуру Београда („Од 

Косанчићевог венца до Теразија -споменици културе младих архитеката“, 

Сава центар и Интерконтинентал, Палата Савезног извршног већа у Новом 

Београду и Старо сајмиште – Логор Гестапоа 

4. Учешће у манифестацији Дани Београда, у оквиру које је Завод са пројектом 

„Наслеђе за децу“ узео учешће на трећем школском сајму „Тржница идеја” 

одржаном 25.04.2016. у Музеју науке и технике у организацији Музеја града 

Београда 

5. Учешће на „Данима Москве у Београду“. Руска делегација посетила је Завод за 

заштиту споменика културе града Београда и са стручним сарадницима разговарала о 

бројним темама. Највећу пажњу имала је тема – институционални оквир и систем правне 

заштите Москва/Београд. Стручни сарадници Завода презентовали су кроз вођења на 

више локација у граду, културно наслеђе Београда настало као дело архитеката руског 

порекла. 

 

 Учешће нa стручним скуповима у земљи и иностранству 
 

Стручни скупови у земљи: 

- Присуство редовној годишњој Скупштини чланова ICOMOS Србија, 29.01.2016. 

године. 

- Учешће на организованој обуци за спровођење електронске обједињене процедуре, 

оджаној 17-18. фебруара 2016. године. 

- Учешће на Скупштини ДКС-а, годишњој изборној, одржаној 22.02.2016.године. 

- Учешће на округлом столу поводом обележавања међународног дана споменика и 

споменичких целина 18. априла у Музеју историје Југославије у организацији 

Националног комитета ICOMOS. 

- Учешће на конференцији „Очување и унапређење историјских градова“: припрема 

презентације, присуствовање и излагање рада на III Међународној конференцији 12 

– 13. мај, 2016. Сремски Карловци. 

- Одржано предавање на Философском факултету на тему урбане обнове Београда у 

оквиру међународне студентске праксе. 
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- Присуство годишњој скупштини Друштва конзерватора Србије у Сирогојну од 10. - 

11.06.2016. године 

- Присуство саветовању ''Осветљење 2016.'' на Златару, у периоду од 25-28. октобра 

2016. године 

- Присуство Стручној конференција „Културни предео“ у Заводу за заштиту 

споменика културе града Београда, одржаној 10.11.2016. године. 

- Присуство скупу одржаном у организацији САНУ са темом „ Култура основа 

државног и националног идентитета“, одржан 24 – 25.11.2016. године. 

- Присуство Секцији архитеката ДКС: стручни скуп са темом „Заштитне конструкције над 

археолошким налазиштима“, скуп одржан у Сремској Митровици од 8.-9.12.2016. године. 

- Присуствовање презентацији материјала и радионици фирме Рофих о предности употребе 

кречних малтера У организацији фирме Röfix 17. новембра 2016. године у Београду је 

одржана радионица намењена архитектима конзерваторима. Демонстрирано је 

извођење различитих врста малтера (кречни, продужни, цементни, армиран 

влакнима). Такође је демонстрирано извођење вучене декоративне пластике, као и 

изливање комадне пластике. 

- Учешће на скупу са темом „Финансирање културе и културног наслеђа у локалним 

заједницама: тренутно стање, иновативни модели и примери добре праксе”15. 

децембра 2016. године у Београду у организацији Фондације Група за креативну 

економију у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина. 

- Учешће на скупу поводом доделе награде Европа ностре у Пироту. 

- Присуство Другој академској конференцији о културном наслеђу на Филозофском 

факултету у Београду са темом „Критичка историја визуелног преиначавања јавних 

простора Београда“ (XIX и XX век) у организацији Центра за визуелну културу 

Балкана и Одељења за историју уметности Филозофског факултета Универзитета у 

Београдау, одржана 27 – 28.10.2016. године. 

- Похађање курса у Народној библиотеци Србије - Употреба програмске опреме 

COBISS 3/Фонд - серијске публикације – 17. и 18.11. – други део обуке за дигиталну 

каталогизацију за унос часописа у међународну базу података о публикацијама. 

- Похађање акредитованог семинара у Библиотеци града Београда под називом 

Специјална библиотека – центар библиотечко информационе делатности у 

привреди и јавним установама. 

 
Стручни скупови у иностранству: 

- Посета Међународном сајму конзервације у Ферари, Италија (Salone del restauro di 

Ferrara), у периоду од 05. до 10.04.2016. године. 

- Учешће у радионици: International Workshop on Microscopic Techniques to Study 

Mineral Materials in Cultural Heritage - A workshop for the optimal use of polarized light 

microscopy and SEM to better understand building materials and their defects од 27. јуна-

01.јула 2016. године у Бечу, Аустрија. 

- Учешће на 13. Међународном конгресу пропадања и конзервације камена 

(13
th

 International Congress on the Deterioration and Conservation of Stone) који је 

одржан од 6. до 10. септембра 2016. године у Пејслију у Шкотској. Конгрес се 

одржава на сваке четири године, а овогодишњи домаћин био је Универзитет Западне 

Шкотске (University of the West of Scotland). На конгресу је представљен рад под 

насловом „Decay Products of the Kersantite Built into the Monument of Small Staircase 
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at the Kalemegdan Park (Belgrade, Serbia)“. 

 

- Од. 6. до 8. октобра у организацији фирме Röfix спроведени су обиласци више 
објеката градитељског наслеђа у Љубљани, Бледу (Словенија) и Villachu (Аустрија) 
на којима су извођени конзерваторски радови. 

 

  Учешће стручних сарадника у раду градских комисија и стручних радних 

тела: 
 

- Комисија за декоративно и функционално осветљење Града Београда; 

- Учешће у Градској комисији за дoнoшeњe oдлукe o oглaшaвaњу; 

- Учeшћe у рaднoj групи зa припрeму и изрaду прeдлoгa тeкстa Прoгрaмскo 

прojeктнoг зaдaткa зa изрaду тeхничке дoкументације зa изгрaдњу Грaдскe гaлeриje 

нa Кoсaнчићeвoм вeнцу бр. 27 у Бeoгрaду; 

- Учешће у жирију конкурса зa изгрaдњу Грaдскe гaлeриje нa Кoсaнчићeвoм вeнцу бр. 

27 у Бeoгрaду; 

- Учeшћe/члaн Кoмисиje зa вршeњe нaдзoрa нaд рaдoм Eтнoгрaфскoг музeja у 

Бeoгрaду /Mинистaрствo културe; 

- Радна група за реализацију Програма обнове фасада Београда; 

- Учешће у раду групе за редефинисање положаја и величине башти отвореног типа у 

зони Кнез Михаилове улице; 

- Комисија за стандарде и сродне документе КS U346 Конзервација културног наслеђа; 

- Комисија за стандарде и сродне документе KS U059, Зграде и инжењерско-

грађевински објекти, при Институту за стандардизацију Србије; 

- Рaдна група зa изрaду нaцртa Oдлукe o измeни и дoпуни Oдлукe o oглaшaвaњу нa 

тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa; 

- Радна група за израду Програма пренамене простора старе Војне академије у музеј и 

припрему предлога текста Пројектног задатка за израду техничке документације за 

реконструкцију и доградњу простора Музеја града Београда у Ул.Ресавској бр.40б у 

Београду; 

- Учешће у жирију конкурса зa реконструкцију и доградњу простора Музеја града 

Београда у Ул.Ресавској бр.40б у Београду; 

- Учешће у раду жирија за урбанистичко-архитектонски конкурс за реконструкцију 

Старог савског моста; 

- Одбор за подизање споменика Исидори Секулић у парку на углу улица Андре 

Николића и Петра Чајковског на Сењаку, ГО Савски венац; 

- Представник ЗЗСКГБ учествовао је на заседањима Комисије за споменике и називе 

улица и тргова Скупштине града Београда; 

- Радна група за припрему пројектног задатка за израду пројекта Географског 

информационог система (ГИС) за територију града Београда формиране Решењем 

Градоначелника града Београда дана 12. јуна 2015. године број 020-4341/15-Г; 

- Учешће у Стручном савету у проширеном саставу Републичког завода за заштиту 

споменика културе – Београд; 

- Учешће у Радној групи за припрему пројектног задатка за израду пројекта 

Географско информационог система (ГИС) за територију града Београда; 
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- Учешће у Радној групи за планирање активности на очувању вредности, 

ревитализацији и обогаћивању програма у просторно културно-историјској целини 

Скадарлија; 

- Учешће у Организационом одбору Дани европске баштине 2016. у Београду; 

- Учешће у Организационом одбору Дани Москве у Београду 2016. у Београду; 

- Учешће у Радној групи за припрему захтева за категоризацију Београда као 

туристичког места и израду Нацрта Одлуке о утврђивању туристичких зона и 

локација на територији града Београда; 

- Праћење рада Комисије за утврђивање програмских садржаја и давања предлога 

модела управљања Меморијалним комплексом Старо сајмиште; прибављање 

имовинско-правне и друге неопходне документације за потребе исправке граница 

катастарске парцеле и израде пројекта санације Централне куле. 

 

Да ли су током 2016. године реализовани програми који представљају 

квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 

 
- Припремљена је седма у низу конференција о културном наслеђу под називом 

Културни предео одржана је 10.11.2016.године у просторијама Завода за заштиту 

споменика културе града Београда. Такође је припремљен и штампан Зборник 

радова са ове Конференције у тиражу од 500 примерака. Зборници радова 

конференције су обавезна литература на Философском и Архитектонском факултету. 

У свечаном делу Конференције, присутне је поздравила директорка Завода Нела 

Мићовић. Конференцију је отворила заменица Председника Скупштине града 

Андреа Радуловић док је уводну реч одржала проф.др Драгана Ћоровић са 

Шумарског факултета у Београду. Радни део Конференције, подељен у четири 

тематске целине, до краја је био изузетно добро посећен. Радове дванаест аутора су 

квалитетно допуниле дискусије уважених учесника. Свим учесницима и гостима је 

подељен Зборник радова. Конференција је успешно имплементирана. 

- Програмски систем за вођење, управљање и коришћење документације 

непокретног културног наслеђа и наставак процеса дигитализовања 

докумената – пројекат за који су средства одобрена на Конкурсу Министарства 

културе и информисања за финансирање и суфинансирање пројеката из области 

дигитализације културног наслеђа у 2016. години – у првој фази планираној за 2016. 

реализовано је креирање и израда једнокорисничке базе података, као и 

дигитализација техничке документације и писане грађе. 

 

Програми установе који су реализовани ван матичног простора: 

 

Предавања: 

- Радионица Belgrade Public Spaces / Yacht Design, International Workshop at Belgrade 

у организацији Факултета за уметност и дизајн, Универзитета John Naisbitt и Scuole 

di Architettura AUIC e Design, Politecnico di Milano - предавање: Пилони моста 

краља Александра I и простор у њиховој близини  

-  Предавање у оквиру трибине Љубитељи историје Београда, у организацији 

музејског Одељење за историју културе и уметности, Музеја града Београда: 

Меморијали првог светског рата на територији Београда – хероизација појединца 

и нације. 

Промоције: 

- Промоција монографије Земунско гробље одржана 14. јуна у 18. часова у 

Библиотеци Свети Сава у Земуну, одељење БГБ. Монографија је издање Завода за 
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Заштиту споменика културе града Београда. О књизи су говорили Нела Мићовић, 

директор Завода, др Ирина Суботић, рецензент и аутор. Издање је финансирала 

Скупштина града Београда. Преко стотину посетилаца и надахнути говори учесника 

обележили су промоцију. 

 

Програми остварени на основу међународне сарадње 

 
1. Учешће на Данима Москве у Београду Руска делегација у Заводу: тема – 

институционални оквир и систем правне заштите Москва/Београд, презентација 

културног наслеђа Београда дело архитеката руског порекла (06.10.2016. године). 

 

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

уступљеним терминима 

 

У 2016. години није било програма других установа или појединаца који су се 

реализовали у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. 

 

 

Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајнијих критика, 

приказа у медијима) 
 

Током 2016. 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 

2016. 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 2016. 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. 

Следи неколико медијских приказа активности Завода за заштиту споменика 

културе града Београда: 
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5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРНИМ 

ДОБРИМА И ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ГРАЂЕЊУ 
 

 

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

52/11 - др. закон и 99/11-др.закон) и Закона о планирању и грађењу ("Сл. Гласник 

РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 

– одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), 

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 2016. године 

 

I Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката: 

1. Инвестиционо одржавање застора платоа око споменика Победник на 

Београдској тврђави 

2. Пројекат адаптације Римске дворане у Библиотеци града Београда у Кнез 

Михаиловој улици бр. 56 у Београду – инвеститор: Библиотека града Београда 

3. Пројекат обележавања споменика и објеката на Београдској тврђави и у парку 

Калемегдан тврђави – инвеститор: ЈП „Београдска тврђава“ 

4. Грочанска чаршија, Булевар ослобођења, обнова саобраћајнице 

5. Реконструкција дела платоа Земунске пијаце на Масариковом тргу у Земуну 

6. Реконструкција Земунске позорнице 

7. Реконструкција улице Косанчићев венац - I фаза 

8. Зграда Амбасаде Републике Турске у улици Крунска 1-3 у Београду, 

реконструкција постојећег и изградња новог објекта 

9. Дoм Вojскe, рaдoви нa eнтeриjeру и сaнaциja крoвa 

10. Maнaкoвa кућa, Гаврила Принципа 14, рeкoнструкциja oбjeктa и инвeстициoнo 
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oдржaвaњe 

11. Музеј Јована Цвијића, Ул. Јелене Ћетковић бр.5 у Београду, санација и 

адаптација објекта 

12. Народни музеј Београд, Трг Републике бр.1, санација и адаптација  

13. Митровићев дом, Авалски пут у Белом потоку у Београду, реконструкција и 

адаптација објекта 

14. Рестаурација, реконструкције и адаптације објекта Музеја савремене 

уметности,    Ушћe 10, блoк 15, Нови Београд 

15. Реконструкција сквера између улица Венизелосове, Војводе Добрњца и 

Цариградске у Београду 

16. Радови на поправци крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације 

објекта Централног дома Војске Србије у Београду 

 

II Фасаде: 
1. Објекат биоскопа „Балкан“, Ул. Браће Југовића бр.16 у Београду, санација 

фасаде 

2. Објеката Харишеве капеле у Земуну 

3. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карађорђевој бр. 17-19 у Београду 

4. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карађорђевој бр. 21 у Београду 

5. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карађорђева бр.23 у Београд 

6. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карађорђевој бр.35 у Београду 

7. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карађорђевој бр.37 у Београду 

8. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карађорђевој бр.39 у Београду 

9. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карђорђевој бр.41 у Београду 

10. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карађорђевој бр.43 у Београду 

11. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Карађорђева бр.61-61а у Београду 

12. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Косанчићев венац бр.6 у Београду 

13. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Задарска бр.7 у Београду 

14. Рестаурација фасаде објекта у Ул. Бранкова бр.17 у Београду 

15. Скидање графита, постављање кулиса и интервенцијама на фасадама у 

Карађорђевој улици за потребе снимања филма Papilion, „Work in progress“  

 

III Јавни споменици и спомен-обележја: 

1. Конзервација, израда и ливење недостајућих делова и монтажа три бронзане 

бисте Петра Убавкића са фасаде Треће београдске гимназије у Његошевој 

улици бр. 15 у Београду, у оквиру радова на текућем одржавању – бисте Јосифа 

Панчића, Вука Караџића и Доситеја Обрадовића аутора Петра Убавкића, 

припремни радови и истраживање за потребе будуће рестаурације, предлог 

Услова за предузимање мера техничке заштите за конзервацију, израду и ливење 

недостајућих делова и монтажу три бронзане бисте са фасаде Треће београдске 

гимназије у Његошевој улици бр. 15 у Београду у оквиру радова на текућем 

одржавању, израда техничке документације 



25  

2. Споменик Моши Пијаде у Македонској улици, чишћење и конзервација 

споменика, унапређење партерног уређења - уклањање неадекватног зеленила и 

затравњивање, декоративно осветљење; терен, припремни радови. Унапређење 

презентације у простору и сагледивости споменика - захтев упућен Секретаријату 

за саобраћај за измештање ГСП стајалишта испред споменика Моши Пијаде 

3. Ремонтажа бронзаних голубова на фонтани “Буђење” испред уметничког 

павиљона Цвијета Зузорић у парку Мали Калемегдан у Београду – након крађе 4 

од 6 бронзаних голубова (ЈКП Београдски водовод и канализација) 

4. Унапређење презентације у простору јавних споменика и спомен обележја - 

сагледивости, корекција неадекватних елемената партерног уређења и 

мобилијара око јавних споменика, неадекватног хортикултурног уређења 

које ремети сагледивост и презентацију  

 Споменик Васи Чарапићу, сквер испред Дома Војске Србије – отварање 

визуре на споменик уклањањем четинарског засада испред прочеља  

 Меморијал палим ратницима у Балканским и Првом и Другом светском 

рату у Остружници – отварање визуре на споменик уклањањем неадекватног 

засада и орезивањем доње зоне четинара  

 Споменик Николи Тесли испред зграде Техничког факултета, Булевар краља  

Александра 73 – уклањање неадекватног мобилијара (жардињера) из његове 

непосредне близине, отварање визуре на споменик орезивањем крошњи  

 Спомен обележје жртвама бомбардовања Београда 6. априла 1941. године у 

Карађорђевом парку, отварањe визуре на спомен обележје  

 Споменик Светозару Марковићу испред Универзитетске библиотеке 

“Светозар Марковић”, Булевар краља Александра 71, отварањe визуре на 

споменик орезивањем крошњи четинарског засада  

 Споменик “Бомбаш”, Градски парк, ГО Земун, отварањe визуре на споменик 

орезивањем крошњи околног засада  

5. Релокација споменика Елефтериосу Венизелосу на нову позицију у оквиру 

обновљеног парка у Венизелосовој улици – унапређење изгледа постамента и 

презентације споменика на новој позицији у оквиру парка, сагласност за 

измештање 

6. Санација и рестаурација пет војних меморијала која је предвиђена из 

средстава Министарства за рад, запошљавање и борачка и социјална питања – 

теренско истраживање, утврђивање стања и избор спомен обележја, израда 

пријаве за конкурс министарства, израда графичког решења за пет инфо табли, 

Комисија за пријем радова; 

1) Спомен чесма Црквенац, ГО Младеновац 

2) Споменик  палим ратницима 1876. и 1912-1919. године у Дучини, ГО Сопот  

3) Споменик палим ратницима 1941-1945. године у Дучини, ГО Сопот  

4) Споменик палим ратницима из ослободилачких ратова у Сибници 

5) Споменик палим ратницима 1941-1945. године у Сибници 
 
IV Декоративно осветљење: 

 

V Археолошки надзори: 
Током 2016. године вршен је стални археолошки надзор приликом извођења следећих 

радова: 
- Стални археолошки надзор приликом изградње тржног центра Вишњичка 

PLAZA, у Вишњичкој улици бр. 84, бивши комбинат "Спорт ", арх. налазиште 

Праисторијска Карабурма. 
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- Археолошки надзор током ископа на објекту у ул. Књегиње Љубице бр. 20, у 

Београду. 

- Археолошки надзор приликом извођења геолошких радова у оквиру прве фазе 

изградње пројекта "Београд на води". 

- Археолошки надзор приликом земљаних радова на реконструкцији, објекта у 

улици Доситејева 26 у Београду. 

- Извештај о обављеном надзору приликом изградње стамбеног објекта у ул. 

Страхињића Бана бр. 17. 

- Археолошки надзор приликом уређења саобраћајница у постојећој регулацији 

улица на Косанчићевом венцу. 

- Археолошког надзор приликом изградње и регулације бензинске станице "Чарли 

Чаплин" у Београду. 

- Обилазак арх. локалитета Ушће, код Обреновца на основу информације о 

нелегалном ископавању. 

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: 

- Црква у Бељини. 

- Црква Св. Архангела Гаврила у селу Шопић 

- Цркве у Баричу. 

- Механа у Остружници. 

- Кућа Чолаковића у Јасенку. 

- Кућа Ранковића у Дражевцу. 

- Обилазак завршених конзерваторских интервенција на старој цркви у Мислођину. 

- Обилазак и увид урушеног кружног објекта у дворишту зграде у Далматинској 7. 

- Студија археолошког материјала и документације са археолошког налазишта 

Праисторијска Карабурма са обрадом. 

- Студија услова заштите културних добара за просторну целину Ташмајдан. 

- Студија услова заштите културних добара за просторну целину XXX - ГО Гроцка, 

Палилула, Звездара и Вождовац. 

- Студија историјата Барјакли џамије. 

- Студија услова заштите културних добара и добара која уживају претходну 

заштиту за доношење решења о заштити просторне целине Стари Београд. 

- Обилазак арх. локалитета Ушће, код Обреновца на основу информације о 

нелегалном ископавању. 

- Обилазак Римске гробнице у Брестовику на основу пријаве о учињеном оштећењу 

од непознатих лица (оштећење на поду испред просторије за сахрањивање). 

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

току 2016. године 
 

1. Сарадња на изради просторних и урбанистичких планова кроз израду Услова чувања, 

одржавања и коришћења културних добара и добaра која уживају претходну заштиту 

и мере њихове заштите: 

 

Сарадња на изради просторних и урбанистичких планова, на које је одговорено у 

форми елабората Услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и 

добaра која уживају претходну заштиту и мера њихове заштите, или комплекснијег 

одговора, за следеће планове: 

 

- План детаљне регулације блока између улица: Београдске, Крунске, Проте Матеје 

и Његошеве, градска општина Врачар; 
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- План детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана од улице Џорџа 

Вашингтона до улице Цетињске, Градска општина Стари град;  

- Измене и допуне Плана детаљне регулације Просторне целине Косанчићев венац, 

градска општина Стари град; 

- Сарадња на изради Плана детаљне регулације блока 13, Градска општина Нови 

Београд 

- Сарадња на изради Плана детаљне регулације насеља Кусадак МЗ Шопићи, 

Градска општина Лазаревац 

 

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: 

 У 2016. години стручни сарадници Завода сарађивали су са носиоцима израде на 

изради 30 планова детаљне регулације, просторних планова подручја посебне намене и 

плана генералне регулације. 

- План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у блоку на 

углу улица Угриновачка и Славонска, Градска општина Земун; 

- План детаљне регулације комерцијалне зоне између Улице Владимира 

Томановића и аутопута, градска општина Вождовац; 

- План детаљне регулације саобраћајне везе улица Душана Дамјановића и 

Моштаничке, градске општине Чукарица и Обреновац; 

- Плана детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, 

Виноградског венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица;  

- Измене и допуне дела Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за 

блокове између улица Жабљачке и Бајдине, блокови Е1-Е9 („Службени лист града 

Београда“ бр. 19/11) у зони одређеној као Измена и допуна дела Плана детаљне 

регулације Булевара краља Александра за део блока Е7 између  Булевара краља 

Александра и улица Петра Колендића, Дрежничке и планиране пешачке стазе бр. 

1 и бр. 2, Општина Звездара; 

- План детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између 

обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац; 

- План детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице СМТ, 

Панчевачког пута и Дунава, градска општина Палилула; 

- План детаљне регулације за блок између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и 

Кајмакчаланске, градска општина Звездара; 

- План детаљне регулације дела блока 68, градска општина Нови Београд; 

- План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода 

„Велико село“ – I фаза, градска општина Палилула; 

- План детаљне регулације блока између улица Тошин бунар, Трогирске, Петра 

Кочића и Скадарске, Градска општина Земун; 

- Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Добановци, градска 

општина Сурчин; 

- Просторни планаи подручја посебне намене нове луке у Београду са слободном 

зоном, КО Ковилово, ГО Палилула; 
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- План детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од Устаничке улице до 

Дарвинове улице, градска општина Вождовац; 

- План детаљне регулације центра Сурчина; 

- Иницијатива за доношење Одлуке о приступању изради Плана детаљне 

регулације за гондолу Калемегдан – Ушће; 

- План детаљне регулације Угриновачке улице од саобраћајнице Т6 до Булевара 

Михајла Пупина, Градска општина Земун; 

- План детаљне регулације простора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и 

комплекса специјалне намене „13. мај“, реке Дунав и границе Плана детаљне 

регулације привредне зоне „Горњи Земун“ – зоне 3 и 4, Градска општина Земун 

(прва фаза); 

- План детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз нову 

Кумодрашку улицу, Градска општина Вождовац;  

- План детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску магистралу, јужно од 

раскрснице са Аутопутском обилазницом, градска општина Раковица. 

- План детаљне регулације дела Вишњичке  бање  између улица: Сланачки пут и 

Дрварске чесме, Градска општона Палилула – I фаза  

- План детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од 

трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, Градска општина Раковица 

- План детаљне регулације подручја између: аутопута Београд - Нови Сад (М22), 

саобраћајнице Т6, Улице цара Душана и насеља Нова Галеника, Градска општина 

Земун 

- План детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, 

Виноградског венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица (иако 

су услови у највећој мери дефинисани, обустављене сарадња до израде 

програмске анализе) 

- План детаљне регулације за проширење трамвајске мреже на Новом Београду у 

зони депоа, Градска општина Нови Београд 

- План детаљне регулације дела привредне зоне П1 (Целина ХI), КО Добановци, 

Градска општина Сурчин 

- План детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од 

трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, Градска општина Раковица  

- План детаљне регулације гробља у месној заједници Село Младеновац, Градска 

општина Младеновац  

- План детаљне регулације гробља у месној заједници Марковац засеок Црквине, 

Градска општина Младеновац 

- План детаљне регулације простора између улица Матице српске, Раблеове и 

постојећих спортских терена, Градска општина Звездара  

 

Сарадња на изради урбанистичких пројеката, на које је одговорено у форми израде 

елабората Услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добра која 

уживају претходну заштиту или израде Решења о утврђивању услова за израду 

Урбанистичког пројекта: 

 У току 2016. године обављена је сарадња на изради 22 урбанистичких пројеката и 

пројеката инжењерскогеолошких истраживања. 
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- Урбанистички пројекат на катастарској парцели бр. 1508/349 КО Савски венац, 

Град Београд, за изградњу у делу Блока 18 са детаљном разрадом Зоне С5;  

- Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта у Улици 

Корнелија Станковића 5, на кп бр. 3922, КО Врачар; 

- Урбанистички пројекат за изградњу подземне гараже „Соња Маринковић“, на к.п. 

2336 и 2333 КО Земун, у Београду;  

- 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;  

- Урбанистички пројекат за изградњу пословног објекта у улици Нехруовој, на 

КП4700/11 и 4700/30, КО Нови Београд; 

- Урбанистички пројекат за надзиђивање дворишног објекта у Улици Светог Саве 

41, на катастарској парцели 1680 КО Врачар, у Београду 

- Урбанистички пројекат за изградњу објекта супермаркета Lidl, на катастарској 

парцели 12707/2 и деловима КП 11600/27 и 12707/9, КО Чукарица, Београд 

- 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; 

- Урбанистички пројекат на катастарским парцелама КО Савски венац, за изградњу 

у делу Блока 19 са детаљном разрадом Зоне К4; 

- Урбанистички пројекти у оквиру СЦ „Кошутњак“ ЗОНА Б (УП1, целина б5,ГП2; 

УП2, целина б2, ГП3; УП3, целина б4, ГП4; УП4, целина б1, ГП5); 

- Урбанистички пројекат за изградњу II фазе пословног центра „Три листа дувана“ 

на ГП 37 – к.п. 4936/1, 4937/2, 4938/2, 4940/2, 4941 и 4942/1 КО Врачар; 

- Урбанистички пројекат за пројектовање и изградњу објекта на кат. парцели бр. 

514/1, КО Миријево, Миријевски булевар бб, општина Звездара;  

- Урбанистички пројекат за израду КЦС „Ушће“ са проласком испод Саве до везе 

са интерцептором у Улици Тадеуша Кошћушка; 

- Урбанистички пројекат за додатну изградњу у склопу постојећег комплекса 

Станице за снабдевање горивом OMV 2204 Ада Циганлија на кат. парцели бр. 

10057/1, КО Чукарица; 

- Урбанистичког пројекта за додатну изградњу у склопу постојећег комплекса 

Станице за снабдевање горивом OMV 2206 Јурија Гагарина на кат. парцели бр. 

5089/8, КО Нови Београд; 

- Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на к.п. бр. 3633, КО 

Врачар, Јужни булевар бр.55, општина Врачар; 

- Урбанистички пројекат за изградњу објекта у Улици Челопечка број 10 у 

Београду, на кат. парц. 2822, КО Звездара; 

- Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на к.п. бр. 3964, КО 

Врачар, Интернационалних бригада бр.48, општина Врачар; 

- Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта у Улици Кнегиње 

Зорке бр.12 , на кп бр. 1776, КО Врачар; 

- Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта у Улици Илије 

Гарашанина бр.16, на кат. парц. бр. 1939/1, КО Палилула; 
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- Урбанистички пројекат и пројeкат препарцелације за изградњу стамбено 

пословног објекта на грађевинској парцели састављеној од КП 2906/28 и делова 

КП 2129/1 и 2129/2 КО Нови Београд; 

- Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом Блока 66а, 

Градска општина Нови Београд. 

 

2. Сарадња са носиоцима израде планова у фази израде Нацрта планова и давање 

мишљења и примедби у фази разматрања нацрта на Комисији за планове Скупштине 

града Београда и фази доношења Планова (након обављеног јавног увида): 

 Стручни сарадници су обавили сарадњу на изради 70 нацрта планова детаљне 

регулације и планова генералне регулације, дајући услове службе заштите у фази израде 

нацрта, односно дајући мишљење и примедбе у периоду јавног увида. 

 

- Мишљење на План детаљне регулације за просторно културно- историјску целину 

Топчидер – II фаза, целина 3, Градске општине Савски венац, Чукарица и 

Раковица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на 

животну средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке 

станице у блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну 

средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду, 

градска општина Нови Београд, са Извештајем о стратешкој процени утицаја 

предметног Плана на животну средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације насеља Крњача - општина Палилула, са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну 

средину; 

- Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације централне зоне за 

подручје блока 3Д, Градска општина Обреновац; 

- Мишљење на План детаљне регулације за комерцијалну зону између 

саобраћајнице Т6 и улица Цара Душана и Банатска, Градска општина Земун; 

- Мишљење на План детаљне регулације за блок између улица: Кнез Данилове, 

Станоја Главаша, Далматинске и Старине Новака, Градска општина Палилула; 

- Мишљење на План детаљне регулације „Ада Циганлија“, са Извештајем о 

стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање 

отпадних вода ППОВ „Велико село“ – I фаза, ГО Палилула; 

- Мишљење на Предлог одлуке о изради Просторног плана подручја посебне 

намене нове луке у Београду са слободном зоном, КО Ковилово, ГО Палилула; 

- Мишљење на захтев за издавање услова за потребе израде Студије о процени 

утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада и то отпадних 

акумулатура батерија разног порекла (до 4 тоне дневно) и електричног и 

електронског отпада (до 4 тоне дневно) на кп.бр. 2289 КО Железник, ГО 

Чукарица, Град Београд; 

- Мишљење на План детаљне регулације дела привредне зоне у Врчину, Градска 

општина Гроцка, са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног 

Плана на животну средину; 
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- Мишљење на Измене и допуне Плана детаљне регулације блока 51 у Новом 

Београду (I фаза), Градске општине Нови Београд и Земун; 

- Мишљење на План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом 

у блоку на углу улица Угриновачка и Славонска, Градска општина Земун, са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну 

средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно 

регулационе станице (ГМРС) „Падинска скела“ до подручја ППППН „Београд на 

води“, градске општине Палилула и Стари град, са Извештајем о стратешкој 

процени утицаја предметног Плана на животну средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације за блок између улица: Кнеза Милоша, 

Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, Градска општина Савски венац; 

- Мишљење на План детаљне регулације блокова између улица: Средачке, Војводе 

Шупљикца, Чучук Станине и Булевара краља Александра, Градска општина 

Звездара; 

- Мишљење План детаљне регулације за гробље у Месној заједници Бистрица, 

Градска општина Лазаревац у току раног јавног увида; 

- Мишљење План детаљне регулације за гробље у Месној заједници Петка, Градска 

општина Лазаревац у току раног јавног увида; 

- Мишљење на План детаљне регулације за потез дуж улица Земунска-Тошин 

бунар на Новом Београду, Градска општина Нови Београд; 

- Мишљење на захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на 

животну средину изградње јавне подземне гараже „Студентски трг - Ректорат“ на 

катастарској парцели бр.799, КО Стари град, у Београду. 

- Мишљење на захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на 

животну средину пројекта реконструкције и доградње јавне гараже „Обилићев 

венац“ на катастарским парцелама бр. 2192/1 и 2992/2 КО Стари град, у Улици 

Обилићев венац 14, у Београду; 

- Мишљење на План детаљне регулације за подручје између улица: Пилота 

Михајла Петровића, Видиковачки венац и Ибарске магистрале, Градска општина 

Раковица; 

- Мишљење на План детаљне регулације за изградњу (реконструкцију) 

саобраћајнице од пута за ПК „Младост“ на територији градске општине 

Обреновац до насеља Бољевци на територији градске општине Сурчин, са мостом 

преко Саве – друга фаза. 

- Мишљење на План детаљне регулације блока између улица: Делиградска, 

Бирчанинова, Катићева, Булевара ослобођења и Трга Славија, Градска општина 

Савски венац; 

- Мишљење на План детаљне регулације дела улице Тошин бунар од Ивићеве 

улице до аутопута, градске општине Земун и Нови Београд са Извештајем о 

стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације просторно културно-историјскe целине 

Топчидер – II фаза, целина 1, градске општине Чукарица и Савски венац. 

- Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: 

Београдске, Крунске, Проте Матеје и Његошеве, Градска општина Врачар; 
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- Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу гасовода  од 

постојећег магистралног гасовода МГ-05 до подручја ППППН „Београд на води“ 

са прикључком до БИП-а, градске општине Сурчин, Нови Београд и Савски 

венац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну 

средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације за део блока између улица: Бранкове, 

Зелени венац, Краљице Наталије и Југ Богданове, Градска општина Савски венац, 

у току раног јавног увида; 

- Мишљење на Измене и допуне плана генералне регулације насеља Добановци, 

градска општина Сурчин; 

- Мишљење и примедбе на Нацрт просторног плана подручја експлоатације 

Колубарског лигнитског басена и Извештај о стратешкој процени утицаја 

Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена на 

животну средину;  

- Мишљење на План детаљне регулације дела привредне зоне П1 (целина XI), КО 

Добановци, ГО Сурчин; 

- Мишљење на План детаљне регулације гробља у Месној заједници Село 

Младеновац, градска општина Младеновац, у току раног јавног увида; 

- Мишљење на План детаљне регулације гробља у Месној заједници Марковац, 

засеок Црквине, градска општина Младеновац, у току раног јавног увида; 

- Мишљење на План детаљне регулације простора између улица Матице српске, 

Раблеове и постојећих спортских терена, градска општина Звездара, у току раног 

јавног увида; 

- Мишљење на Нацрт Плана генералне регулације за насеље Барајево – фаза 1, 

Градска општина Барајево, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана 

на животну средину; 

- Мишљење на План детаљне регулације дела блока 12, Градска општина Нови 

Београд у току раног јавног увида; 

- Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације за изградњу МРС „Бежанија“ са 

градским гасоводним прикључком, од постојећег  градског гасовода у Земунској 

улици до планиране МРС „Бежанија“, Градска општина Нови Београд; 

- Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације за део Булевара деспота Стефана 

од Улице Џорџа Вашингтона до Улице Цетињске, Градска општина Стари град; 

- Мишљење на Измене и допуне плана детаљне регулације четири месне заједнице 

општина Звездара и Вождовац – насеље Падина 

- Мишљење на идејна решења тунела од Карађорђеве до Дунавске  падине 

- Мишљење на Нацрт Плана детаљне регулације за део привредне зоне између 

Северне тангенте, Улице Заге Маливук, коридора планиране железничке пруге и 

пута Београд-Панчево, Градска општина Палилула 

- Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације за изградњу 

ванградског топловода од ТЕ-ТО „Никола Тесла“ у Обреновцу до ТО „Нови 

Београд“, Градске општине Обреновац, Сурчин и Нови Београд, са Извештајем о 

стратешкој процени утицаја на животну средину 

- Мишљење и примедбе на План детаљне регулације дела блока 68, Нови Београд, у 

току раног јавног увида 
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- Мишљење на План детаљне регулације комплекса бензинских станица са 

пратећим садржајима на оријентационој стационажи од КМ 557+634 до КМ 

560+212 инфраструктурног коридора аутопута Е-70, граница Хрватске-Београд 

(Добановци), општине Земун и Сурчин 

- Мишљење и примедбе на План детаљне регулације комерцијалне зоне између 

улице Владимира Томановића и аутопута, Градска општина Вождовац, у току 

раног јавног увида 

- Мишљење и примедбе на План детаљне регулације привредне зоне између 

саобраћајнице СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула, у 

току раног јавног увида 

- Мишљење и примедбе на План детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску 

магистралу, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом, Градска општина 

Раковица, у току раног јавног увида 

- Мишљење и примедбе на План детаљне регулације блока између улица: 

Водоводске, Бранка Цветковића, Рајка Ружића, Провалијске и регулације 

Жарковачког потока, Градска општина Чукарица, у току раног јавног увида 

- Мишљење и примедбе на План детаљне регулације блока 13, Градска општина 

Нови Београд, у току раног јавног увида 

- Мишљење на План детаљне регулације блока између улица: Маглајске, Љутице 

Богдана, Шекспирове и Јездићеве, Градска општина Савски венац 

- Мишљење на План генералне регулације за насеље Угриновци, Градска општина 

Земун са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног Плана на 

животну средину 

- Мишљење на Нацрт план детаљне регулације за изградњу фекалног колектора од 

Хитне помоћи до улице Венизелисове, Градске општине Савски венац, Врачар и 

Палилула са Извештајем о стратешкој процени утицаја предметног плана на 

животну средину 

- Мишљење на План детаљне регулације подручја Ада Хуја, Градска општина 

Палилула 

- Мишљење на део Нацрта плана детаљне регулације насеља Савска и Језерска 

тераса, Градска општина Чукарица, са Извешајем о стратешкој процени утицаја 

предметног Плана на животну средину 

- Мишљење на План детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша 

Кошћушка, Цара Душана, Риге од Фере и Страхињића Бана, Градска општина 

Стари град 

- Мишљење на План детаљне регулације Топчидерске реке са планираним 

регулацијама и акумулацијама, Градске општине Савски венац, Раковица и 

Вождовац  

- Мишљење на План детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске падине, 

Градске општине Стари град, Савски венац и Палилула 

- Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица: 

Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, Градска 

општина Земун 

- Мишљење на План детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла 

Београд“, Градске општине Сурчин, Нови Београд и Земун 
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- Мишљење на 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 

- Мишљење на План детаљне регулације за зону вишепородичног становања уз 

нову Кумодрашку улицу, Градске општине Вождовац 

- Мишљење и примедбе на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације дела 

Врачарског платоа за део блока између улица: Боре Станковића, Катанићеве, 

Макензијеве и Борислава Пекића, Градска општина Врачар 

- Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације за изградњу 

продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ“ до пристана на левој обали реке 

Саве, Градска општина Сурчин, са Извештајем о стратешкој процени утицаја 

предметног Плана на животну средину 

- Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Мирјево, 

део макрограђевинског блока „В“, на локацији „Орловско насеље“, Градска 

општина Звездара 

- Мишљење и примедбе на Нацрт плана детаљне регулације за Авалску улицу у 

Железнику, Градска општина Чукарица 

- Мишљење и примедбе на Нацрт плана генералне регулације грађевинског 

подручја седишта јединице локалне самоуправе - Град Београд, целина XX, 

општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, 

Болеч, Винча и Ритопек) 

- Мишљење на План детаљне регулације комплекса „Сингидунум“ Сектор 1, 

Градска општина Сурчин 

- Мишљење на План детаљне регулације комплекса „Сингидунум“ Сектор 5, 

Градска општина Сурчин 

 

 

 

3. Разно (одговори, информације, мишљења и сарадња са институцијама): 

 

 Међубиблиотечка размена – размена публикација са другим стручним 

(специјалним) библиотекама и осталим библиотекама институција културе. 

 Мишљење на Каталог урбаног материјала, прослеђен од стране Главног 

урбанисте Београда. 

 Мишљење на Приручник о отвореним јавним просторимао, прослеђен од стране 

Главног урбанисте Београда. 

 Сарадња са општином Палилула на изради пројекта за санацију и реконструкцију 

Старе механе у Великом. 

 Сарадња са удружењем Стара Бежанија на очувању Војвођанске улице и 

појединачних објеката у њој и старог гробља. 

 Извршен увид у стање на терену Стојник, Велико село, Барајево, Раковица и 

урађени извештаји. 

 Сарадња са Министарством рада и социјалне политике везано за пројекат и 

извођење радова на санацији и конзервацији Споменика захвалности Француској 

 Сарадња са Скупштином града на реализацији пројекта гондоле која ће 

повезивати Нови Београд и Савску падину. 
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 Сарадња са Грађевинским факултетом Универзитета у Београду везано за 

санацију споменика Победник на Београдској тврђави 

 Сарадња са Скупштином града на реализацији пројекта гондоле која ће 

повезивати Нови Београд и Савску падину 

 Сарадња са ЕПС – РБ Колубара у вези са формирањем Меморијалног дела 

новоформираног гробља у Цветовцу 

 Обилазак места гроба Петра Јовановића, оца Карађорђа Петровића, на 

иницијативу Владислава Павића из Сопота. 

 Сарадња на изради Пројекта рестаурације и конзервације, реконструкције и 

адаптације зграде хотела „Бристол“ у улуци Карађорђева број 50 у Београду  

 Пружање консултантских услуга у току израде урбанистичког пројекта и пројекта 

изградње стамбено-пословног објекта на катастарској парцели број 851 КО Стари 

град у ул. Цара Душана бр.46 у Београду. 

 Припрема арх. материјала за реализацију изложбе Музеја града Београда, 

Античко благо Сингидунума. 

 Информација о палеолитским налазима приликом изградње Бајлонијеве 

пиваре 1892.год. 

 Информација о реконструкцији чесме у парку код сопотског Хана у Сопоту. 

 Информација о библиотеци на Косанчићевом венцу 

 Информација о "тунелу" код СЦ Раковица у ул. Патријарха Димитрија. 

 Информација о откривеном бункеру из Другог светског рата на Видиковцу. 

 Информација о условима заштите археолошких локалитета у оквиру пројекта 

изградње постројења за третман отпадних вода града Београда. 

 

5. Анализа и припрема материјала, учествовање и праћење рада Комисије за 

планове Скупштине града, која се одржава 1-2 пута недељно 

 У току 2016. године одржано је 88 седница Комисије за планове Скупштине града 

на којој је присуствовао и учествовао у раду и представник Завода за заштиту 

споменика културе града Београда 

 

В) Издавање релевантних докумената, у складу са законом, која се односе на 

културна добра и добра под претходном заштитом, по појединачним захтевима 

физичких и правних лица у току 2016.године: 

 

Услови за предузимање мера техничке заштите------------------------------------------ 953 

услови за постављање средства за оглашавање     300 

услови у оквиру поступка обједињене процедуре     112 

Сагласност на пројекат и документацију--------------------------------------------------- 309 

Акт о продужењу услова за предузимање мера техничке заштите--------------------   42 

Акт о продужењу сагласности на пројекат и документацију ---------------------- 559 

Укупно---------------------------------------------------------------------------------------------     1863 

 

Жалбе------------------------------------------------------------------------------------------------  15 

Усвојене жалбе од стране првостепеног органа--------------------------------------------    5 

Усвојене жалбе од стране другостепеног органа -----------------------------------------   4 

Преиначена решења од стране другостепеног органа --------------------------------   6 

Потврђена првостепена решења / жалбе одбијене-----------------------------------------        6 
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Сагласност за постављање летњих башти --------------------------------------------------  1008 

Сагласност за постављање базних станица--------------------------------------------------       3 

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

Сагласност за коришћење културних добара (и други дописи и одговори)---------    128 

Захтеви о коришћењу документације са издавањем копија опште, техничке и 

фотодокументације, и других података о објектима из фонда Одсека за документацију 

Завода----------------------------------------------------------------------------------------------     167 

Информације о статусу објеката/издавање потврда------------------------------------       440



 

6   7. ФИНАНСИРАЊЕ    

6.   Финансирање 
 
 

Програмски 

трошкови 

 

 
Зараде 

Редовни 

материјални  

и стални 

трошкови 

 
Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

 
Рефундација 

боловања 

 
 

УКУПНО 

I Структура прихода 32.768.523,97 52.140.447,14 23.690.496,60 254.215,74 533.913,72 109.387.597,17 

1. Буџетска средства  13.555.972,52 36.023.679,80  8.838.771,59   58.418.423,91 

- Града 7.948.085,37 36.023.679,80  8.838.771,59   52.810.536,76 

- Републике 5.607.887,15     5.607.887,15 

- општине и других нивоа власти       

II Остали извори 1.925.949,89 16.116.767,34 10.360.759,06 254.215,74 533.913,72   29.191.605,74 

- донације   150.000,00   150.000,00 

- спонзори       

- приход од реализације програма (улазнице, 

чланарине и др. Програми) 

      

- приход од услуга 1.925.949,89 16.116.767,34 9.945.708,43       254.215,74 533.913,72     28.776.555,41 

- остали сопствени приходи – примања 

од продаје нефинансијске имовине 

   265.050,63          265.050,63 

  III -вишак прихода – неутрошена 

средства 

17.286.601,56  4.490.965,95               21.777.567,52 

   

Вишак прихода – суфицит последица је уплате средстава Министарства за рад,  запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије за 

Споменик захвалности Француској (наменско трошење опредељено је за 2017 и 2018 годину). 

24 
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7. ИЗВЕШТАЈ УСВОЈЕН ОД СТРАНЕ УПРАВНОГ ОДБОРА. Извештај је 

разматран и усвојен на седници Управног одбора одржаној ………….2017. 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 2016. године успешно реализовани разноврсни програми и задаци из свих 

области деловања установе, посебно када се има у виду да је протекла 2016. 

година, била изузетно рестриктивна. 

У поређењу са буџетском 2015. годином, када су одобрена средства за 

реализацију културних програма финансираних из буџета града износили 

6.839.336,69 динара, у протеклој 2016. години она су остала на истом нивоу и 

износила су такође 6.839.336,69 динара. 

У реализацији буџета за 2016.годину, културни програми реализовани су са 

92,07% (уговорена вредност програма износила је 6.839.336,69 динара, а вредност 

реализованих програма је 6.296.854,79 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.). 

У контексту перманентне едукације запослених у Заводу, током 2016.године 
Завод је подржао усавршавање својих запослених. 

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. 

Посебно је неопходно обавити обуку запослених стручних сарадника за примену 

електронског начина рада у складу са са Законом о планирању и изградњи и 

обједињеном процедуром. 

За будућност потребно је: 
 

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

даље унапређење кадровске структуре и услова рада 
 

- интензивирати и учинити ефикасном сарадњу са Републичким заводом за 

заштиту споменика културе и надлежним Министарством, посебно у 

поступку утврђивања непокретности за културна добра 
 

- стварање одговарајућег легислативног оквира којим би се стимулисала обнова и 
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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. 

 
 

9. ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА, у прилогу. 
 
 

 
 

  По овлашћењу директора 

              бр. Р873/17 од 02.03.2017. године 

                        Помоћник директора 

 

                                                                                          Ivana Filipović Yorke, д.и.а. 
 
 

Београд, фебруар 2017.године 

 

 


