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САЖЕТ А РЕТРОСПЕКТИВА 

КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТ АУРАТОРСКИХ АКТИВНОСТИ 

НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

У 
следећl1 мшtенијум Завод за зашТlIТУ спомеШlка 

културе града Београда улази са 40 ГОДlIна свога 
рада 11 постојања ~1 ТlIM поводом жеЛI1МО да у ос

НОВЮIМ иртама дамо ретроспективу ЊCГOBII X конзерва

topcko-рестауратореКII Х радова на Београдској тврђаВII. 

јеДIЮМ од lIајзначајнијих СlюмеНII'IКНХ цеЛlIна на под

ручј у Града . 

Њ1је нам била IIамера да то буде само IIабрајање радо

ва, већ смо пре свега напраВИЛII одабllР ОНIIХ З IIа'laјШlјIlХ, 

а првеllствено желимо да укажемо на основне смерltlще 

по којима су се конзервација и рестаураШ1Ја реаЛllзова

ле. Те CMepHllue усвојио је Завод још далеке 1961. ГОд1lНе, 
што је УГlщало да не дође до лутања и СТIIХ~lјског рада. 

Без обзира IШ бројне потешкоће које су у датом мо

менту пратиле бшlO какво плаllllрање, IIзрађенје редослед 

коюерваторско-рестаураторских радова, ОДIIOСIЮ IIЗбор 

споме l lИка на којима ће се 01111 ИЗВОд1 IТII . Располагало се 

тада више него СКРОМIЮМ теХНIIЧКОМ документацијом. I 
Није било ниједног већег стручног Нlтl научног рада ко

јим је Тврђава целИllСКИ обухваћена. ИстраЖlIва'I КII архе

олошки радови су БШlијош у повоју, па су за фОРМllрање 

КОllзерваторског става код израде аllaJI.Нза вредновања С IЩ

меника са IIсторијско-архитектонског аспекта l"J()стојаЛII 

проблеми IIзузеТlЮ теШК/1 за решавање.2 Чак и за израду 
вредноваља по степену Уlтюжеl lOCnI 11 оштећеља, јаВllле су 
се тешкоће обзиром на веШIКУ зш·tуштеlЮСТ појединих де

лова Тврђаве 11 I lемогућНОСТl1 приступа неким објектима. 

И поред свега I lаведеног, OCHOBlle смерюще тада IIЗра
ђене3 и сврстане у четИрll етапе остале су трајан пyroказ 
11 до данас. Даје то заllста 'ГЈ.'IНО, наВОДItМО 1'lp~JMep плаНII

раних радова Завода за 1999. ГОДIIНУ на СевсршtСТО'IНОМ 

ских радова на оквирне бедеме Горљег града, а реаЛllза

ција је била предвиђена у четвртој етапи. (пл. I и 11 , сл.]) 
у Iюменyroј подеЛI1, 'Iећlрll етапе су без одређеlШХ 

временских JIIIMIITa, с тим што су у прву етапу ушли 11 не

ки радОЮI IIзведеllll IIЛII започети пре оснивања Завода. 

Навешћемо из те прве ета пе 11 оБИМ l lе радове на 06110-
в" 11 санаЦllјll севеРIЮГ бедема Источног подграl)а (XV 
век). 06нову моста пред Карађорђевом каПllјом и <УГВара

ње кшшје (XY III век), радове на ИСТОЧIIОМ ФРОIГl)' (ХУIП 

век)4, обнову Дефтердарове капије (ХУН век), радове на 
'Iеем " Мехмед паше СОКОЛОВllћа (ХУ I век) (1 спуштање 

шшоа (1 чншћење северОНСТОЧl lOГ рова Горњег града што 

је бllла ПРllпрема за будућу обlЮВУ ескарпе бедема (XV 
BeK)S (пл. 1). 

бедему Горњег града односно,делу бедема IШсталог у ХУН Сл. 1. СевеРО!fсmОЧНII беgем Горњеllрауа-

веку. Он" су били У склопу концентращtје коюерватор- СПОЉ(Ј/ffЊU /fЗfлеg 
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сл. 2. Кула Небојша -
спољаlllЊII u31леg 

сл. 3, БеОfраgска тврђава - Поfлеg са 9ле Небојше 

(Ј. 80)1I1111ка 9ојна: 2. СевеЈЮllстОllll1l беgе.и Доње' 'рауа; З. КаПIl)а Карла VJ: 
4. а.\шлt, 5. дllзgарева кула: 6. обl/ов.љеНII сектор Северозаllаgl/Оf беgе.ма 

Горње' fpaga ; 7. Кула VIII; 8. Сахаm кула; 9. СевеЈюзаuаgl/U 
беgе,'11 Горње' fJюgа: /О. Дефmерgарова кааu)а) 

Како су се, стицајем околности, веома вреЩШ, а нсто

RpeMe110 I l ајоштећенији објекти налазили у Доњем l'Paдy, 

радови у друroј етапи извођеllИ су на доњоградском пла

тоу. У Горњем граду IIзвршеШI су заШТlfГlЩ радови 118 
кулама ЗlIндан капије (ХУ век), а настављени paдOB~1 на 

Североисто'lНОМ бедему (ХУ-ХУII век, ОДIIОСtlO почела 

је обнова ескарпе према рову (пл . 1, сл. 1).6 
CBII ови раДОВII IlеМIIНОI;IIЮ су захтеваШI претходна 

Ilстраживања почев од архео.поwкнх, I1 CТOPlljCКlIX. конзер

ваТОРСКIIХ до С1'атичких, геомехаНII'IКИХ и др. То је услов

Љ3.В:iЛО ТИМСКl I рад /1 уколико је сарадња боље функцио
tlисала ПОЗИ'f1.IВНI1 резултати вису нзостајали. 

PaдOB~1 C'Г:lтичке санаЦllје Куле Небојwе (ХУ оек) још 

11 данас стоје у ГРУПII најсложенијllХ /1 највећllХ зах вата 
такве Врсте код нас (сл. 2).7 

XIITHY заШТlrry захтевало је тaKol)e стање амама у 

Дољем граду (Х IХ век),8 ВојШlчке кујне (ХIХ век) 11 Ка
Пllје Карла У I9 (XV III век; сл. З). а нсто Т'Ј.Ј.."О 11 8еЛII,,"Огба
руrtюг MaгaЦlIHa 10 (XV III век: пл. 1 ). После завршеllllХ 
радова ОВII објеКТf.1 су доб~LIIН Iюве Iшмеll е. У амаму је Пла

Heтap~ljYM АстрOlIOМСКОГ друштва ~~pyђep 6оШКОВllћ «,] I 
У Војничкој кујви су раЩlе просторије реалllзатора J-Ia ~ 

учно-истраЖl1вачког пројекта за Београдс!')' тврђаву. док 

је у једвој од бочних l 'IРОСТОРllја КаПllје Карла УI сме

штеliа трафостаница cllpeMHa да напаја струјом већl1 део 

доњоградСЈ.."О I' платоа. У Велнком барynюм магацину ра

дови у овој етапи ШIСУ завршеlШ ~1 прелазе у следећу. 

у трећој етаШI конзерваторско-рестаураторски ра

дОВI1 били су предвиђени за просторе Савске ~1 Дуна вске 

падЩlе, ОДIIОС IЮ плаНllрана је заШ1'нта изузетно угроже

'Iе фОРТllфllкаЦl1је ЈУГОIIСТОЧ НОГ фронта (XV III век) 11 
обнова 113 ДУllавској падИШI "cтop~ljCKe трасе Сllлаза у 
Доњи град. ИЗ оправдаlШХ разлога одложеlНl су за реа

лизацију у четвртој етапи. јер током треће eTalle радило 
се 113 ,,"Онзервацији I1 презентаuији улаЗIЮГ КОМl lлекса у 

УI' lутрашње )'Тврђење Београдског града (Х Il-ХVПI век). 

0011 радов" ШIСУ МОГЛII БИТ11 раније планирани. У ПllТ'dЊУ 
су ocтaЦl I аРХllтектуре до кој !!х се дошло после обll МIIНХ 

систематских археОЛОШКllХ IlстраЖl1вања. 1 2 ОБЗII РОМ на 
Зliaчај овог локаЛ lIтета ПрlЮрll're1' радова на њеroвој за

ШТlIТII б lЮ је eBllДeli1'a!i (слА). 

ПомеllУТИ радов" на CebePOl-IСТОЧНОМ бедему Горњег 
града. почетн у првој, HacтaВЉCIНl у друroј, прелазе због 

своје оБIIМНОС'f1.t 11 у трећу етапу. ОНII бll се Mor 1ll1 CBP~ 

стати у групу спасавалаЧКIIХ радова какви су вршеl1Н у 

доњем граду . 
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Из друге СТ'Мlе пренеТl1 су у трећу /1 радови на Be1ll1-

ком баругном магаЦl1llУ којl1 је само у јеДIЮМ свом делу 

саниран 1I где је у сатl 1 тек обављен почетак уређења 
Љшидариума Народног музеја у Београду, а по нашем 



САЖЕТА РЕТРОСПЕКТИВА КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИХ АКТИВНОСТИ 
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

М~IШљењу - овакав садржај б~1 требало да се задРЖII за 

цео ентерltJер. 

Напомињсмо још једtюм да је ово сажет опис радова 

11 даје обављено н ню маЊltх конзерваторскltх радова ва 
Тврђавlt и 1'0 кроз све етапе. 1 3 Такође. ilзрађеНi I су 11 број
IIН пројСК'П1 коюерваЩlје 11 адаптаЩlје KOjl! НI1СУ реал ll 

зоваНI1. 

Конзерваторске активности ТО""ОМ ове ТЈ"1 етапе lюсе 

углавном карактеР"СТlIке спасавалаЧЮI Х зах вата. Међу-

111М , посебну I'РУПУ 'lIте КОllзерваUllја 11 рестаураЩlја ""0-
је су услеДЈ1ле после археОЛОШКIIХ IIСКOIlЗвања остатака 

бедема и кула ЗапаДlЮГ подrpађа Ј4 (X II- XVII век) , затим 
СевеРОI1СТО'lIЮГ бедема Доњсг Ј'ращ!. (ХУ век) и њсroвих 

кула 11 каlll1ја, Ј5 а већ су поменyr'I радОВII на остаЩlма 
Унyrpашњсг yrвpђeљa (пл. 1). 

Четврта С1"dпа , за разлику од Щ)е'ГХОllНИХ. носи У себ~1 

мање спаСllлачки карактер, а више тендеНШIЈУ освајања 

делова овог спомеШIЧКОГ комплекса са Ul1љем да 1'l лаНlI

pa lнr радови ослобађају одређене цслине како би се оне 

могле дефllШIТII ВНО ypeДIIT~1 ~I презентовати . (пл. 11 ) 
Избор roр'ЬО1lЩДСКОГ I'IJЈатоа НIЈје СJlучајан,јер се paд~1 

о једном од Iшјлепшнх делова Тврђаве где је фортифика

ција по својим Itctophjcko-аРХ lпеКТОНСКIIМ вредностима 

високо вредtюваl la. 

ПлаНЈ1рави су конзерваторско-рестаураторски радо

ви ,Iа ОКВИРНI1М бедемима. Тако се концеНТРlfсање радо

ва преlЈОСI1 из ДОЊСЈ' на rOPlbll rpan, што 'Је З ll а'l11 да је 

ДOЊ~1 rpад остао вав Шlтересован.,а, у смислу теХlIlIчке 

заштнте, а 1'0 ће се видеТ~1 у даљем Ilзлагању. 

На бедему са севеРОItСТО'lllе cтparie Горњег rpana од
вијали су се paдOB~1 започетl1 још у првој етаШI (сл . 1). 
Завршава се обвова ескарпе 11 бастаја 16 које нису озупча
не, јер се овај посао одлаже када се буде приступило КOlr-

СА . 4. Унуmрашње уmврђење - јУ[QuСlilочнu uзrлеg 

125 

зерваЩlјll спољашњег ЗIIДНОГ платна из XVII века ДОЗII
даНОI' накнадно. Овде је бltJlО одлучујуће питаље теХlшке 

Llзвођења радова, јер б~1 зупци отежавали рад lIа бедему. 

Обновљено је цело З~lДно платно првобитног средња

веКОВIЮГ бедема (XV век) које је B~IДHO jeJtIIIIO са roрњо
rpaдcKoг платоа. Ј7 

ПРIIlЩIIП рестаурације примењсн је на делу Северо

за падног бедема (XV-XV II век) од Диздареве куле (Ку

ла I Х) до Куле VIII (сл. 3)18, КоюерваЩlја је извршеlrа 
како на остаЩI М деЛОВlIма овог бедема , тако и на остаци

ма бедема кoj ll праТI1 њel'OB правац Ilружањt1. са спољне 

cтpalle. Ј9 У ОКВllР ОВI1Х радова је ушла 11 конзерва Цllја 
остатака кула које су део Уllyrpашњсг yrврђења ю ХJI 

века ( план 11). 
ВредlЮ је поме l ryrн да су остаци рИМС""ОГ yrBpђeHoг 

лоroра СШIГ~IДУlrума пр"казани како у овом20 тако и у 
СевеРО~IС1'ОЧ.ЈОМ бедему21 (11- 111 век). 

CpeДlЬOBeKoBIIl1 Ј угозапаДlЩ бсдсм (ХУ век) бшю је 

могуће приказати само у НllВoy садаШЊСl' терена , јер је 

спољ3. утапљен у фОРТllфllкаШlју ХУIII века,22 а њеroва 
капија, Западна каЩlја Горњег града (ХУ век), делом је 

обlювљеlШ 11 презе l~тована онако како су то диктирали 
дarШШЊII услови како склопа архитектуре бедема, тако и 

IIIIBO тереlШ roPЊ011JaJtCKOf платоз,2З (сл . 5, плаll 11). 
у OKB~IPY радова у овом делу Тврђаве обlювљеll је 1I 

један зазидаНII пролаз 11 оспособљен као комуникаШ1ја , а 

об~IМШI конзерваторски paдOB~1 обављеНII су на спољаш

њсм ЛLЩУ бедема, односно фланкама и фасама БаC'l1lОlШ 

1 (ХУIII век), на коме је споменик Победнику (план 11)24. 
На Јуroисточном бедему радови предстоје, но адаши 

palla је Сахат капија I1З 1723- 1736 I'OJt,25 ~1 у њој је смеш
тell Музеј Беоrpадске тврђаве. Конзерва1'Орско-рестау

раторски радови су извршеНII на Сахат кули (ХVШ векр6. 

СЛ, 5, Заоаgна Iшоuја ГОРlbеТ r,юgа - uстОЧI/U ltЗfлеg 
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сл. 6. Сахат кула 11 Сахат каnllја JI3 1723- 1736. fogll l/e 
- северозаnаgНII Jl3fлеg 

У просторном Сf,шслу она је једна од IIзузепю УОЧЉIIВ~I Х 

веprикаЛНIIХ поенти Тврђаве (сл. 6, плш I 11). 
Када је бflЛО ре'Ш о плаlНl раll ltм радовима треће ета

пе, кој и су се ОДIЮСIIЩI на Дунавску fl Савску падlt ну, 

указа но је н а п ренос OB~I X радова у четврту етапу. 

Обновљен је степеН~IШНИ силаз на Дунавској паДIIJIII , а 

по IIсторијској траси , ч име је Тврђава добила jeдtJY од 

ваЖШфlХ КОМУШlкаЩlја, односно везу између r OPlbCr 11 
ДОIЬСГ града.27 На Јуroзападном ФРОIIТУ (ХVIП век) 6110 јс 
крајњи тpeliyтaK да се ПРIlСТУШI panoBflMa због угроже
HOCТII арХ llтектуре, а 11 због 1'01'a што су оштећења пред
стављала опасност по безбеДIЮСТ посеТllлаца Тврђаве. 

Извршеlm су CB f1 IютреБЮI IIстраЖЮЈаЧЮI раДОВlI , кон

зерваторско-рсстаураторекlt, па fl panoBf l презентаЦllје 
Ра вещша Краљ капије, а IIстовремено је обlЮВЉСllа 11 
Каrtија на Савској паДlII 1II (план 11).28 

Као 11 у претходним етапама посебну групу Чllllе ра
ДОВII KOj ll уследе после археОЛОШКIIХ IIСh."Опаваља I I З про

грама rюменyroг НаУЧНО- llстраЖl lвачког пројекта за Бе

оградску тврђаву. ЗаШНГГНII радОВII реаЛllЗоваЩI су lIа 

значајlЮМ археолошком ОТКРllћу остатака ЕПlIскопске 

Пflлате (ХV век) HfI Дунавској падШIII (пл. 11)29, а према 
усвојеном l 'lројекту IIЗ 1995. roДlIне ПрlIСТУШIЛО се почет
ним радовима на Ilрезеllтацијll 11 рестаураЦllји. 

у четвртој еТatш I13ведеН II су 11 радов" на објеКТlIма 

кој ll су захтевалll XIITHY заШТIIТУ 11 paдoBl1 на ПРllобалном 

бедему (ХVШ век) 11 уређењу обале ДyHaBfI.30 Поменуће
мо обlЮВУ фflСадног ПЛflТН fI казамата. у КУРТIIНII ЈУ l'О IIС1'О

чног фронта31 (ХV IIl век) 1I З1'Раду страже на Великом 
равеШIНУ (ХУ IIl век, сл. 6; план 11)32 . 

Два објекта која не П Рllпадају фОРТllфllкацllј~1 Твр

ђаве, НIIТИ су у оквирима њelВl x даllашњ~t х бедема, сани-

сл. 7. З[раgа турске страже на Велшш.м равеЛUI/У, 
[лаВl/а фасаgа 

рашt су 11 обlювљеШI, јер поред свој их неСУМ ЊltI!lIХ ЈIСТО

Plljcko-аРХllтектонских вреДНОСТl1 II грају важну уЛОl'У у 

КОМУНИЦllрању кроз спомеНlI'IЮI комплекс. То су Велико 

сте llениште на Савском шетал ишту (1928; сл.7) и Мало 
стеПСН~IШте lt3 1903) (плаli 11)33. 

Још једном понављамо да овом ПР~IЛ I1КОМ нисмо н и

како lюмеНУJlИ све конзсрваторско-рестаураторске акци

је на TBpl}aBH, всћ olie које смо сматраЛII зна'шј Шlји м. 

Следеhи давно преДВ~l ђС.Је смеРlllще да се почне са 

уређењем roрњоградског платоа OДB~ljajy се, додуше у 

CKpoMHIIM размерама , 11 радов" ове врсте, јер OKB~IP"1I 
бедеМ I1 ће захтеваНI још доста BpcMel13. да б~1 б llЩI ко

начно презеllтоваН II . На ЈуroIlСТО'I IЮМ бсдсму су вршеНI1 

lie маЛII коюерваТОРСКII захваП I , али оБЗIlРОМ на IbCroBO 
стање предстоје веома обllМ Н И раДОВl111 Il зрада извођач

ЮIХ " Iројеката. 

После дета.ЉIIIIХ I1страЖl1вања34 израђен је пројекат 
презеllТаЦllје Чесме Мехмед паше СОКОЛОВllћа35 и према 
љему објекат је растерећеll IlеадекваТШIХ на кнадни х до

датака (уклоњсн је кров), што се може сматрати доприно

сом уређењу Горњсг ''Рада. Уређење простора око споме

I1 I1Ka ПобеДНI1КУ, односно платоа на БаСТИOl-IУ 11 (ХУ III 

век) Ј уroзапаД IЮГ фро"та, неСУМЊIIВО С I'шда такође у ак

цију уређења.36 СпомеllllК ПобеДНI1КУ је КOHa'IHo стаТIIЧКИ 
саШlран.37 Истражеllll су и конзсрвира НII у њеroвој ItСIЮ
среДlюј БЛllЗИ IНl остаЦI1 Мале баругане (XV III ).38 

За наступајућl1 период дуl'Oро'l ни план за Il3.ставак 

конзерваторско-рестаураторски х aКТIIВIiOCТ~1 са одређи

вањем смеРНllца не би требало да ОДЈЮЖII наставак радо

ва lIа горљограДСЮIМ бедемима. Треба имати 113. уму да у 
с~ггуаШфl када се већ увеЛIlКО може ПРИСТУI1lIТII обим ни

ј llМ радовима на реВllтализа Цllји 11 уређење комплекса 
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НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

сл. 8. ВелШ<О сmеПеl/lllиmе 
'ја Савско_" llIеmалl//t/mу 

Тврђаве, која подразумева 11 дефИНI1'ГI1ВНО решење ИН

фраструктуре, КОlIЗерваторски paдOBI1 треба да имају свој 

ОСМИШЉСНlI [ ' [равац и QI[ се не може увек веЗ~1Ва'Ги за уно

шење HOBIIX садржаја, док његово ювођење захтева од

ређени темпо и редослед чије ремећење може бlПИ по

губно за CnOMeHIIK.39 

ЦIIЉ ове KpaТlCe ретроспеЈ<'Гиве је био да се кроз ни

сану реч о IIзвршеним радовима IIСПУНИ обавеза према 

Споменнку, иако постојl[ обимна теХlНlчка докумев'ГаЦИ

ја која се налази у Докумен'ГаUИОIIОМ uel lТPY Завода. Та 

ре'! б l[ требало да оста не као путоказ прсгаоцима који 

долазе и вастављају рад на заШ'ГИћl Београдске тврђаве 

11 да траје 11 после OIНlX којн су У те радове уносили сво
је З llаlЬе, енергију, а извад свега еНТУЗllјазам, без кога се 

Ile би могле пребродити све оне тешкоће које прате пре

гаоце лепог и теШКОI' посла на за Ш'ГII'Г1I Спомеllика. 
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oatopcko-рестаураТОРСЮIХ пројската. У 11 .. М. ВујllЧllћ-Вуло
Ollh. КОllзерваторско-реетаураТОРСЮI радоои на Београдској 
~рђаОI I у lIер"оду 1961 - 1968. IUAIIIIC, Београдска торђава 111. 
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СТ80 It ЩlжењеРIIIIГ, а по пројекту НСГС орraннзаЩlје. 
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CONCISE RETROSPECTIVE OF CONSERVATION 
AND RESТORATION WORKS ON ТНЕ BELGRADE FORTRESS 

As we аге approachi ng thc fonicth anniversary оГ (ће eSIa
bl ishing ог (ће Institule Гог (ће prolection оГ cultural топи
ments оГ Belgrade (ће re tгospective had Ьееп шаdе оГ the 
conservalion and restoration works оп the Belgrade Гonress 
and ј! incl udes such activities which author considered most 
important. 

Iп (ће first уеаг ог the activ ity оГ (ће Institute there had 
Ьееп made ап арргохiшаtе ргоgгаш and јп the previous 
period it had Ьееп carried out consistently. 

Тће work had Ьееп carried ои! јп Љиг stages. Јп the first 
phase аге works commenced ог completed ЬеГоге thc csta
bl ishing оГ (ће Insti tutc. Јп (ћс second stage thc works had 
Ьееп carтied оиl оп the most damaged stгuctures јп (ће 
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Lower 10wn ЬШ these works as elllergency prolcction a1so 
continued јп the third phase. Forth stage јпуоlуе!> the works 
а! (ће Иррег town wi th tendency that after their cOlllplction 
it could ье finished with arranging and presentation of thi s 
secl ion оГ Belgrade Гonress. 

Nшnегоus conservalion and restoralion works have 
Ьссп carried оп the architectural remains after уегу 

extensive archaeologica l investigations that соп t i lщеd 

during all the phases and covered the cntire агеа оГ the 
Гortress. 

The arch itects and technicians оГ the Institute have 
executcd projects and 'ћс operative оГ the Insti tute had 
carried оиl works (since 1970). 



САЖЕТА РЕТРОСПЕКТИВА КОНЗЕРВАТОРСКО·РЕСТдУРАТОРСКИХ АКТИВНОСТИ 
НА ПРОСТОРУ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ 

• с 

План 1. 
СuтуtЩllја 

Беоlраgске тврђаве 

са 03/IQ'/e//II.I / /Xlи08l1ма 

арве, ируlе и mpelie етаНе. 

Прва етаПа: 

1. северни беgем 
ИсmО'//lоl пog!ЈXlђа. 

2. КЩXlђорђева капија. 
3. ИсmО'lН/I ф,юнт, 

4. Дефmерgщюва l\аПllја. 
5. Чес.wа M ex.weg Паl//е СОl>."ОЛ08uћа. 
6. СевеlЮllсmо'lНU бegе.1I Горњеl [раиа: 

Друrа етапа: 

7. ЗlIнgаll IШ(ll/ја. 
8. Кула Небојmа. 
9. а.\./ а.<И у доље.и l/XlВУ. 

10. Вој//Il'lка I>.yjl/a 
11. Кааија Карла V/. 
12. велики барут/ш .иаll11(I/I/: 

Трећа етаПа: 

13. У/lут/Хl/Ш&е утврђеl&е. 

14. беgеМIl Запаgl/Оl aog!JXI!ja. 

15. Севе/Ю/lсmО'lllU беgем доњеl lраиа 
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КQНЗЕРВАТQРСКИ ПРИСТУП / МИМ ВУЛОВИЋ 

• 
с 

План ЈЈ. 

Ситуација 

Београgске тврђаве 

са 0значеНIl.м 

раиовll.ма четврте efПafle. 

ЧеШврliiа етаПа: 

Ј . СевеЈЮIlСШОЧНII беgе.ц 

Горњег rpoga, 
2. Десаотова кааија. 
3. дll3иарева А:ула 
(Кула ЈХ Горњег граиа). 

4. Кула УIII Горњег (раиа. 

5 . СевеЈЮзаааgl/1I беgе.ц 

Горњег граиа, 

6. ЈугозаааgНIl беgе.ц 

Горње! fpaga, 
7. 3aflagHa Kaflllja ropњellpaga, 

8. flJюлаз КЈЮ3 беgе.ц. 

9. Сахат капија 113 1723- 1736. [., 

ЈО. Са:сат кула, 

Ј Ј. с/моз /Ill Дунавској паgШIII. 

12. Равелlll/ КЈЮЉ капије, 
Ј3. ЕПllскоПска Палата. 

Ј4. ПРllобалНII беgе.м. 

Ј5. Каза.мати, 

Ј6. 3fJюgа страже на ВелIlКО.W раве.лIlНУ, 

Ј 7. велш:о стеПеНIШlте IItI СавСА."О.llшеШШl/lшту. 

Ј8 . • wало стеПеНlllllте. 

Ј9. чес.мо Ме:счеи Паше Соколовllћа. 

20. бастllОI/ 11 са сПо.меIl IlКО,·Ц ПобеgНIlА")' 

11 .мало.-\! баруmш/О,w 

А - ЗапаgЈ/О пoglјюђе. 

Б - источно пoglрађе 
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