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

ЗА 2015. ГОДИНУ  
 
 
 
 
 
 
 
1. ЛИЧНА КАРТА УСТАНОВЕ  
Назив,седиште 
Завод за заштиту споменика културе града Београда - установа културе од националног 
значаја, Калемегдан Горњи град 14, Београд 

 
одговорно лице 
директор, Нела Мићовић, дипл.археолог 

 
шифра делатности: 91.03 матични број: 07045719 

 
ПИБ 
101511252 
бр. рачуна 
840-586664-07 
840-586668-92 
Управни одбор (председник) 
Андреја Грујић од 28.112014. године до 02.04.2015. године 
Петар Данојевић од 02.04.2015. године   
 
Надзорни одбор (председник) 
Предраг Вранић од 23.06.2014. године до 25.02.2015. године 
Петар Данојевић од 25.02.2015. године до 02.04.2015. године 
Предраг Вранић од 02.04.2015. године до 23.10.2015. године 
Јелена Пешић од 23.10.2015. године 

 
 
2. Подаци о објекту и улагања у објекат 

 
а) Подаци о простору који установа користи 

 
укупна квадратура (са податком да ли је током 2015. године дошло до повећања или 
смањења простора) 

 
Укупна површина пословне зграде Завода за заштиту споменика културе износи 
1130.9m². Током 2015. 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 2015. 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 2015. години. 

 
У току 2015. године Заводу за заштиту споменика културе града Београда нису одобрена 
средства за набавку опреме и одржавање објекта из буџета града Београда. 
 
Република Србија - Министарство културе и информисања закључило је Уговор са 
Заводом за заштиту споменика културе града Београда бр. 451-04-3908/2014-03 од 
17.11.2014. године (у Заводу заведен под бројем Р 4362/14 од  21.11.2014. године) за 
суфинанирање пројекта ''Наша Младост, Даниеле Фулгоси'' у износу од 120.000,00 динара. 
 
- подаци о средствима уложеним у набавке из сопственог прихода (врста набавке, 

реализовани износ) 
 

1. Набавка опреме                                                                                              1.501.368,50 
1.1. набавка канцеларијског намештаја 

(столице) 212.160,00 
1.2. набавка рачунара 

 460.658,76 
1.3. Набавка уградне опреме 

(осветљење)                                                                                                   528.559,74 
1.4. Набавка фотоапарата                                                                                   179.990,00    

 
2.Одржавање објекта и опреме:    452.837,50 

2.1. Oдржавање опреме  265.055,50 
2.2. Oдржавање моторних возила  187.782,00 

 
У току 2015. године за набавку и одржавање опреме Завод је из сопствених прихода 
укупно уложио 1.954.206,00 динара. 
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3. Подаци о запосленима – стање на дан 31.12.2015. године 
 
- укупан број запослених: - 46 
 
- 41 запослених који се финансирају из буџета града 

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

(радни однос на неодређено време) 
 

- број ангажованих извршилаца по уговорима у 2015. години: 
- привремени и повремени послови ............................................. 7 
- ауторски уговор............................................................................2 
- остали уговори – уговор о стручном усавршавању..................2 
 

На снази је Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за заштиту 
споменика културе града Београда број Р 2214/14 који је донео директор Завода 
за заштиту споменика културе града Београда дана 06.06.2014. године, а на који је 
Заменик градоначелника града Београда дао сагласност својим Решењем број 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. 
 

 
 
4. ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 
Закључком Градоначелника града Београда бр.6-783/15-Г од 04.02.2015. 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 5  годину VI-02 бр. 401.2-94/15 од 
03.03.2015. године (наш број Р611/15 од 20.02.2015. године) средствима из буџета града 
Београда за 2015. годину у износу од 6.874.307,81. 
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Преглед реализованих програма из Плана рада за 2015. годину одобрених за 
финансирање средствима из буџета града Београда за 2015. годину: 

 
 
 НАЗИВ ПРОГРАМА Буџетска средства 
1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
119.644,57 

1.1 Утврђивање непокретности за културна добра 119.644,57 
1.1.1 Пароброд,Капетан Мишина 6-Господар Јевремова 33 90.697,97 
1.1.2 Насеље Церак Виногради 28.946,60 
2. ИСТРАЖИВАЊА 231.430,20 
2.1 Систематска истраживања фондова 231.430,20 
2.1.1 Систематско истраживање Централне зоне Новог Београда 131.769,00 
2.1.2 Наставак систематских истраживања и допуне евиденције 

јавних и спомен-обележја са утврђивањем њиховог стања и 
мера заштите-Палилула 

99.661,20 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И 
ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

852.989,94 

3.1. Прикупљање ,израда и обрада документације 401.720,71 
3.1.1. Прикупљање,систематизовање и обрада документације за 

културна добра и добра која уживају претходну заштиту 
251.720,71 

3.1.2. Формирање базе материјала за потребе делимичне 
реконструкције, оштећеног, уништеног или украденог кул.добра 
под претходном заштитом,са приоритетном обрадом добара под 
највећим ризиком:јавне скулптуре у бронзи и фасадне скулптуре 

150.000,00 

3.2. Наставак дигитализације техничке документације 168.188,32 
3.3. Библиотека 283.080,91 
3.3.1 Обрада и унапређење библиотечког фонда 47.154,80 
3.3.2 Прикупљање грађе за хемеротеку 105.428,57 
3.3.3 Библиотека Кобис 130.497,54 
4. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ 

ПРОЈЕКАТА 
2.626.021,62 

4.1. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА 538.897,82 
4.1.1 Пројекат конзервације Деспотове капије на Горњем граду 

Београдске тврђаве 
538.897,82 

4.2. ГРАДСКА АРХИТЕКТИРА 1.082.031,00 
4.2.1. Израда пројеката реконструкције земунске тврђаве 728.370,00 

4.2.2. Пројекат рестаурације фасада објеката у Ресавској 18 у Београду 144.868,40 

4.2.3 Пројекат рестаурације фасада објеката у Палмотићевој 16 у 
Београду 

149.301,60 

4.2.4 Цара Душана 10 59.491,00 
4.3. НАРОДНА АРХИТЕКТУРА 47.478,80 

4.3.1 Пројекат реконструкције,рестаурације и адаптације 
Влајковићеве куће у Гроцкој-17.октобра бр 8 

47.478,80 

4.4. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 957.614,00 
4.4.1. Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен 

обележјима и постављање споменика 
957.614,00 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА 
ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

2.466.768,46 
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5.1. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 1.846.579,44 
5.1.1. Наслеђе 16 566.633,83 
5.1.2. Каталози 10 споменика 

 
359.550,91 

5.1.3. Монографија Земунско гробље 
 

389.716,60 

5.1.4. QR код-пројекат 530.678,10 
5.2 ЕДУКАЦИЈА 428.454,31 
5.2.1 Стручна конференција 428.454,31 

5.3. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ_WEB-презентација 191.734,71 

 УКУПНО ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ 6.296.854,79 

 
Програми који су били предвиђени Планом рада за 2015. годину, а реализовани су 
из сопствених средстава: 
 

1. БеоГрадска КулТура02 (школска 2014-2015), програм којим се кроз сарадњу са 
београдским средњим школама, презентацијом, предавањима и активним радом са 
ученицима популаризује културно наслеђе Београда. Тема циклуса је била Улица краља 
Петра и њени споменици културе, улици са највише културних добара у Београду. Фокус 
је био 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 (школска 2015-2016 програм је у току) тема су Теразије и 
Улица краља Милана (до раскршћа са Улицом кнеза Милоша) – споменичко наслеђе. 
Завршна манифестација је предвиђена за мај 2016. Године. 
 

2.Одржавање предавања основцима о споменичком наслеђу Београда  
Према плану рада за 2015. годину у ОШ „Душко Радовић” одржано је више предавања и 
презентација са пратећим радионицама на тему Заштите споменика културе и 
народног градитељства и то у следећим школама: О.Ш. „Душко Радовић“, Нови 
Београд; О.Ш. „Карађорђе“, Вождовац; О.Ш. „Бранко Радичевић“, Нови Београд; О.Ш. 
„Краљ Петар“, Стари град; О.Ш. „Исидора Секулић“, Савски венац; О.Ш. „Дринка 
Павловић“, Стари град. 
 
Непосредно у вези са реализацијом овог програма у свечаној сали Завода приређена је и 
изложба „Споменици културе виђени очима деце”, о чему су припремљен прилог за 
продукцијску кућу Простор, емитован на телевизији БН и на 13 сателитских канала. 
 
 
Програми који нису реализовани, а били су предвиђени Планом рада за 2015. 
годину (са кратким образложењем зашто нису реализовани): 
образложење: 
 
 
Програми који су делимично реализовани: 
образложење: 
Пројект реконструкције, рестаурације и адаптације Влајковићеве куће у Гроцкој, 17. 
Октобра 8, Гроцка (нису била одобрена неопходна финансијска средства за реализацију 
целог пројекта па је урађен само геодетски снимак, а израда пројекта је планирана у 
оквиру плана рада за 2016. годину) 
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Пројекат рестаурације земунске тврђаве.  
Све позиције предвиђене планом, а које се односе на спољну сарадњу завршене су током 
2015. годнине. Како је сумирање резултата претходних истраживања започето у 
последњем кварталу 2015. године, временски услови нису дозволили да се заврше 
упоредни аналошки поступци на терену, због чега је предвиђен завршетак пројекта до 
краја марта 2016. године. 
 
Пројекат конзервације Деспотове капије на Горњем граду Београдске тврђаве. До 
сада је реализовано следеће: 

- Снимање 3Д ласером 
- Мапирање камених блокова уграђених у капију 

На основу достављених дигиталних снимака свих површина капије, који су увезени у 
АutoCad треба извршити исцртавање постојећег стања. Када се тај део посла буде 
завршио, завршиће се предлог статичке санације, а након тога и комплетно пројектовано 
стање са предмером и предрачуном радова 
 
Пројекат рестаурације фасада на објекту у Ресавској улици бр. 18 – израда пројекта је 
у завршној фази  
 
Пројекат рестаурације фасада објекта у улици Палмотићева 16 у Београду – израда 
пројекта у завршној фази 
 
Наставак систематских истраживања и допуне евиденције јавних споменика и 
спомен-обележја са утврђивањем њиховог стања и мера заштите (ГО Палилула) 
У претходној години обављено је истраживање, фотодокументовање и утврђивање 
стања јавних споменика и спомен обележја на терену. Дефинисане су мере за њихово 
техничко одржавање, санацију и рестаурацију. У току је систематизовање и обрада 
података у циљу формирања јединственог евиденционог картона сваког споменика и 
завршетак израде самог елабората. 
 
 

ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2015. ГОДИНЕ, А НИСУ БИЛИ 
ПРЕДВИЂЕНИ ПЛАНОМ (са кратким образложењем): 

 
- Систематско истраживање блокова на простору претходно заштићене целине 

Професорска колонија.  
Систематско истраживање предметног простора подразумевало је утврђивање стања на 
терену уз фотографисање одређених садржаја; даљи рад у оквиру исте целине, предвиђа 
се и у току 2016. године. 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. Већина објеката Професорске 
колоније, настала је на основу типизираних пројеката које су 1926. године израдили арх. 
Светозар Јовановић и инж. Живко Туцаковић, професори Универзитета и први 
становници колоније. У реализацији пројеката учествовали су и архитекте Михајло 
Радовановић и Петар Крстић. Уз неколико изузетака, подизане су породичне куће типа 
скромне градске виле. Све куће су имале баште у својој позадини, и као такве биле 
засноване на идеји о вртним градовима, чији је протагониста био општински архитекта 
Јан Дубови.  
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.   
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  Проглашења и категоризација културних добара  
 
- Урађен је Предлог одлуке о утврђивању Историјског језгра Београда за просторну 

културно-историјску целину који је резултат вишегодишњих истраживања и 
ревалоризације целине Стари Београд која је уживала статус претходне заштите. 
Предлогом Одлуке су дефинисане нове  границе целине, урађена историјска, 
архитектонска и урбанистичка анализа као и мере техничке заштите за целину и 
сваки појединачни објекат у оквиру ње. 

- На предлог Министарства културе и медија урађен је Предлог за проглашење за 
споменик културе Куће Поповић-Предић у Пушкиновој 21 у Београду. Постојећи 
споменик културе је ревалоризован, урађене су нове мере заштите и редефинисане 
су границе. Кућа породице Поповић- Предић је проглашена за споменик културе 
Одлуком објављеном у Службеном гласнику РС бр. 54/15. 

 
 

 Конзераторско-рестаураторски пројекти и документација 
 

У оквиру реализације Програма обнове фасада Београда који спроводи Скупштина града 
и Градски урбаниста започета је реализација више пројеката 2014. године, а наставак 
рада на овим пројектима одвијао се и током 2015. године. У току 2015. године у оквиру 
овог програма као и у оквиру сарадње са другим физичким и правним субјектима Завод 
је урадио следеће пројекте: 

1. Пројекат рестаурације фасада објекта у Ул.Карађорђевој бр.71 – 71а у Београду, 
2. Пројекат рестаурације фасада објекта у Ул. браће Југовића бр.2а у Београду; 
3. Пројекат рестаурације фасада објекта на углу улица Скендер бегове и Добрачине 

бр. 43 у Београду; 
4. Пројекат рестаурација уличних фасада стамбено-пословног објекта на углу у Ул. 

цара Уроша бр. 19 и Ул. Господар Јевремове бр.6 у Београду; 
5. Пројекат адаптације Римске дворане у Библиотеци града Београда у Кнез 

Михаиловој улици бр. 56 у Београду – инвеститор: Библиотека града Београда 
(завршен); пројектанти: Ивана Филиповић и Невенка Новаковић 

6. Пројекат адаптације Унутрашње Стамбол капије на Београдској тврђави – 
инвеститор: ЈП „Београдска тврђава“  

7. Пројекат обележавања споменика и објеката на Београдској тврђави и у парку 
Калемегдан тврђави – инвеститор: ЈП „Београдска тврђава“ (у изради, финална 
фаза) 

8. Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације Чесме Мехмед паше 
Соколовића на Горњем граду Београдске тврђаве – инвеститор: ТИКА (у изради; 
током 2015. године смо израдиле Програм истраживачких радова на основу 
којих су и извршени предметни радови, тј. отворене четири архитектонске 
сонде, пројекат је у изради, финална фаза); 

9. Пројекат рестаурације Турбета Дамад Али паше на Горњем граду Београдске 
тврђаве – инвеститор: ТИКА (у изради; током 2015. године су извршена 
истраживања, отворене су две сонде, пројекат је у изради, финална фаза); 

10. Пројекат санације и реконструкције Црквеног конака у Топчидеру 
(суфинансиран средствима Министарства културе и информисања Републике 
Србије); 

11. Истраживачки радови на простору казамата Видин капије на Београдској тврђави 
– финансирало Министарство културе 2014. године. Сва истраживања су 
завршена, остало је да се напише финални обједињујући извештај. 

12. Пројекат рестаурације Римског бунара на простору Београдске тврђаве – прва 
фаза 
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 Презентaција културних добара и добара под претходном заштитом 
 

- Представљање делатности Завода на Дану Друштва конзерватора Србије 
фебруара 2015. године; 

- Обележавање споменика културе QR кодовима. Завод за заштиту споменика 
културе града Београда је током 2015. године наставио са активностима на 
реализацији овог програма припремајући садржаје за QR кодове којима ће се 
обележити споменици културе на подручју града Београда. 

- У сарадњи са Педагошим музејом и г-ђом Мајом Николов, у оквиру Шесте 
конференције одржане у заводу, у свечаној сали Завода изложен је део изложбе из 
1963. године „Школске зграде Београда“. 

- Бројни прилози за образовни програм РТС-а, емисију Метрополис РТС-а, емисија 
Београд за почетнике на телевизији Студио Б, прилози за Радио Студио Б,  

 
 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 2015. 
године остварио је сарадњу са једним бројем основних школа на подручју Града 
Београда, које у оквиру својих редовних планираних наставних активности 
акценат стављају на историју, културу и културно наслеђе Београда. У том 
контексту, у оквиру предмета техничко образовање, организују низ такмичења на 
школском, општинском и градском нивоу, а документација Завода је основни 
извор података и материјала који се користи на такмичењима. Такође у 
континуитету током целе године увид у документацију Завода врше и ученици 
средњих струковних школа: архитектонска и грађевинска, као и београдских 
гиманзија који све чешће за теме својих својих семинарских и дипломских радова 
имају културно наслеђе града. 
 

- Сарадња са високошколским установама 
  Документација о културним добрима представља један од најзначајнијих задатака 

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. 
 

- Студентска пракса „Дан архитектуре Београда, 5. јун 2015. – Завод је четврту 
годину за редом био један од партнера реализације једнодневне стручне праксе за 
студенте завршних година основних и мастер студија, у организацији 
Филозофског факултета – Одељење за историју уметности. Учетвовали су 
студенти Универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу. Тема вођења било је 
Индустријско наслеђе Београда дуж обала река Саве и Дунава при чему је 
посебан акценат стављен на историјски, урбанистички и архитектонски развој век 
и по индустрије Београда са освртом на конзерваторски систем заштите.  
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 Учешће у манифестацијама  

 
1. Дани европске баштине „Стари и традиционални занати – очување и 

одржање“ – у оквиру програма „Отворена врата градских здања, историјских 
кућа и легата“ стучни сарадник Завода је кроз два дневна вођења представио  
споменик културе Зграду Старог двора – 26. и 27.09.2015.године. 

2. 60. међународни београдски Сајам књига од 25. октобра – 01. новембра 2015. 
године – промоција, презентација и популаризација делатности Завода, као и 
продаја публикација Завода. 

3. БИНА 2015 (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 („Палата 
Савезног извршног већа“,     , на трибини са темом "Угрожена баштина"          

4. Учешће у програму „Тржница идеја“ у организацији Музеја града Београда 

 

 Учешће нa стручним скуповима у земљи и иностранству 
 

Стручни скупови у земљи: 
- На скупу етнолога у Републичком заводу одржаном у марту 2015. Стручни сарадник 

Завода излагала је о тренутном стању фонда народног градитељства са планираним 
активностима за наредни период, а у циљу обједињених информација за Листу 
приоритетних интервенција којом би се конкурисало за предприступне фондове ЕУ. 

- Учешће на деветом научно-стручном међународном саветовању „Оцена стања, 
одржавање и санација грађевинских објеката и насеља”, у организацији Савеза 
грађевинских инжењера Србије, Златибор, 2015 

- Учешће на семинару – радионици „Конзервација синагоге у Суботици“, Европа 
Ностра Србија, Суботица, новембар 2015. 

- Семинар на тему опеке у Суботици у организацији секције архитеката Друштва 
конзерватора Србије – септембар 2015. Године 

- Академска позивна конференција под називом „Од османског града до Београда на 
води: критичка историја визуелног преиначавања јавних простора Београда (19-21. 
век)“ у организацији Филозофског факултета Београд, Центра за визуелну културу 
Балкана, Београд, 6. јул 2015, усмено саопштење на тему „Дворски комплекс на 
Теразијама: од владарског дома до репрезентативног јавног простора“. Припрема 
зборника радова са изложеним радовима у току. 

- Годишња скупштина секције архитеката Друштва конзерватора Србије у 
организацији Покрајинског завода за заштиту споменика културе и Завода за 
заштиту споменика културе Града Новог сада, 26.11. и 27.11.2015. године 

- Учешће на радионици „Скривени углови Београда“, Беопатримонијум – Еуропа 
Ностра Србија, Београд, децембар 2015. 

- ICOMOS Србија, присуствовање редовној годишњој Скупштини чланова 

- Присуствовање међународном симпозијуму “Употреба и заштита и рестаурација 
камена” у Крагујевцу; 

- Присуство на семинар са темом: Грађевински материјали и конзерваторски приступ 
– камен, манастир Студеница; 

- Посета сајму камена у Крагујевцу; 
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- Похађање курса Прелазак на COBISS 3 каталогизацију у Народној библиотеци 
Србије у оквиру континуиране едукације лиценцираних каталогизатора за унос 
библиографских података 

- Похађање акредитованог семинара у Библиотеди града Београда под називом 
Специјална библиотека – центар библиотечко информационе делатности у 
привреди и јавним установама. 

 
Стручни скупови у иностранству: 

- Стручно путовање у Истанбул, Турска ради анализе споменика-чесама из периода 
16, 17 века, у циљу израде Пројекта реконструкције, рестаурације и презентације 
Чесме Мехмед паше Соколовића на Горњем граду Београдске тврђаве, од 29.06. до 
01.07.2015. године 

- Међународна конференција под називом „Architettura e città. Problemi di 
conservazione e valorizzazione”- усмено саопштење са темом „Belgrade Danube river 
bank-Industrial heritage worth saving“, у организацији Museo Civico “Amadeo Lia“, 
Università degli Studi di Firenze, Universidad Politécnica de Madrid – Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Associazione “Andel Cultura”, Italy, La Spezia 27-28 novembre 
2015. Рад публикован у Зборнику радова “Architettura e città. Problemi di 
conservazione e valorizzazione”, La Spezia 2015, 369-378. 

 
  Учешће стручних сарадника у раду градских комисија и стручних радних 

тела: 
 

- Комисија за декоративно и функционално осветљење Града Београда; 

- Радна група за реализацију Програма обнове фасада Београда; 

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

- Радна група коју је формирало Министарство културе и медија за израду нацрта 
Закона о културном наслеђу. 

- Радна група коју је формирало Министарство културе и медија за израду Нацрта 
закона о делатности заштите непокретних културних добара. 

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

- Рaдна група зa припрeму и изрaду прeдлoгa тeкстa Прoгрaмскo прojeктнoг зaдaткa 
зa изрaду тeх. дoкументације зa изгрaдњу Грaдскe гaлeриje нa Кoсaнчићeвoм вeнцу 
бр. 27 у Бeoгрaду 

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

- Комисија за израду Повеље почасном грађанину града Београда; анализа постојећег 
нултог примерка повеље – разматрање методе израде свих њених саставних, 
занатски урађених елемената, ради дефинисања параметара за стандард израде 
будућих повеља почасном грађанину града Београда; 

- 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 – подизање спомен обележја 
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Београдском читачу, Спомен обележја Јелени Шантић, споменика Исидори 
Секулић, спомен бисте краљу Александру Карађорђевићу. 

- Члан жирија за оцену конкурсних радова на тему „Израда идејног решења 
реконструкције и ревитализације „Народне (Старе Вајфертове) пиваре“ у 
Панчеву“ образованог Решењем Градског веча Града Панчева број II-05-06-2/2014-
54 од 3.11.2014. године. Рад жирија окончан 16.02.2015. године. 

- 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. 

 
 
Да ли су током 2015. године реализовани програми који представљају 
квалитативну новину у односу на устаљену програмску шему установе 

 
 Стручни  скуп / Конференција  са  темом „Јавни споменици и спомен обележја - 

колективно памћење и/или заборав“ 
У 2015 години одржана је шеста у низу конференција о културном наслеђу под 
називом Архитектура и урбанизам после Другог светског рата – заштита као 
процес или модел и одржана је 12.11.2015.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 отворио Главни градски урбаниста Милутин Фолић, док 
је уводну реч одржао проф.др Иван Рашковић са Архитектонског факултета у 
Београду. Радни део Конференције, подељен у четири тематске целине, до краја је 
био изузетно добро посећен. Радове тринаест аутора су квалитетно допуниле 
дискусије уважених учесника. Свим учесницима и гостима је подељен Зборник 
радова. Конференција је успешно имплементирана 

 Монографија Земунско гробље - Студија Миодрага А. Дабижића је резултат 
дугогодишњег преданог ауторовог рада како на терену, тако и у домаћим и страним 
архивама и библиотекама, али и захваљујући коришћењу усмених казивања старијих 
житеља чија су сведочења често једини извори сазнања о појединим грађанима или 
догађајима. Та врста оралне историје, заједно са акрибично унетим подацима из већ 
објављене грађе, уткана је у ову студију и чини је стога изузетно значајном и 
јединственом. Поред тога велики број репродукција садашњег стања и 
документарног материјала из ранијих периода у великој мери обогаћују књигу и 
чине је комплексном и комплетном. Као дугогодишњи осведочени истраживач 
Земуна, његове историје и наслеђа, материјалних споменика и друштвено-културног 
живота, Миодраг А. Дабижић је у својој детаљно обрађеној студији о Земунском 
гробљу на најстаријем делу града – Гардошу дао нови, огроман допринос сазнањима 
о некадашњим житељима овог мултиетничког града, на примерима сачуваних 
надгробника на парцелама православног, католичког и јеврејског гробља. /из 
рецензије др Ирине Суботић/ 

 
Програми установе који су реализовани ван матичног простора: 

 
Предавања:  
 „Хисторија, историја, повјест-Lessons for today“, радионица Memory walk, у 
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сарадњи са Кућом Ане Франк и нво „Отворена комуникација“ 

 Предавање о културним добрима Београда – Савамала, Улица краља Петра, 
Студентски трг, Кнез Михаилова, Трг републике, намењено архитектама из 
Словеније и Хрватске у организацији Београдске интернационалне недеље 
архитектуре 

 
 
Програми остварени на основу међународне сарадње 

 
Учешће и суорганизација конференције „Видљивост културног наслеђа Србије 
уписаног и номинованог на листама светске баштине“. Конференција је одржана у 
Кладову 30.08, а у Београду 03.09.2015. уз учешће еминентних стручњака из области 
заштите културне баштине. 
 

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

 
У 2015. 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 2015. 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 
2015. 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 2015. године дати су одговори на велики број питања новинара и 
саопштења за писане медије. Успешна сарадња остварена је са свим писаним 
медијима, а посебно треба истаћи сарадњу са новинама: „Блиц“, „Политика“, „24 
сата“ и „Данас“. Културно наслеђе је често било тема у чланцима ових медија, 
било да се ради о изјавама стручних сарадника Завода, или о текстовима новинара за 
које је Завод давао информације. 

У електронским медијима Завод је био релативно добро заступљен кроз прилоге о 
појединачним споменицима културе и просторним културно историјским целинама, 
улицама, амбијенталним целинама, затим радовима на рестаурацији фасада, 
санацији и конзервацији јавних споменика и спомен обележја и др. 

Изузетно успешну комуникацију са јавношћу Завод је имао на Сајму књига кроз 
представљање своје издавачке делатности. 
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Следи неколико медијских приказа активности Завода за заштиту споменика 
културе града Београда: 
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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 2015. године 

 
I Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката: 

 

1. Радови на рестаурацији објекта рачуноводства КБЦ – Земун; 

2. Рестаурација прозора и увођење сплит система клима уређаја на објекту Дома 
Народне скупштине РС у Београду; 

3. Молерско фарбарски радови у оквиру инвестиционог одржавања објеката Дома 
Народне скупштине Републике Србије у Београду, на Тргу Николе Пашића бр. 13 
и у Ул. краља Милана бр. 14; 

4. Замена кровног покривача – II фаза радова на објекту Дома Народне скупштине 
РС у Београду; 

5. Реконструкција, рестаурација и адаптација Манакове куће у Београду у Ул. 
Гаврила Принципа бр.5; 

6. Санација капиларне влаге на објекту Дечијег дома краљице Марије у ул. Цара 
Душана бр. 57 у Земуну; 

7. Реконструкција дечијег игралишта у парку Велики Калемегдан; 

8. Инвестиционо одржавање застора платоа око споменика Победник на Београдској 
тврђави; 

9. Постављање потпорне скеле на Деспотовој капији на Горњем граду Београдске 
тврђаве; 
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10. Инвестиционо текуће одржавање павиљона Великог пасажног инструмента у 
оквиру комплекса Астрономске опсерваторије у Ул. Волгиној бр.7 у Београду; 

11. Поправка крова, атмосферске канализације и громобранске инсталације објекта 
Централног дома Војске Србије у Београду; 

12. Реконструкција сквера између улица Венизелосове, Војводе Добрњца и 
Цариградске у Београду; 

13. Санација и адаптација отвореног стадиона СРЦ „Ташмајдан“ у Ул. Илије 
Гарашанина бр.26 у Београду; 

14. Санација, рестаурација и адаптација објекта Музеј Вука и Доситеја, Господар 
Јевремова 21 у Београду, III фаза радова – партерно уређење и израда мокрог 
чвора; 

15. Изградња новог објекта конзулата и реконструкција главног објекта Амбасаде 
Републике Турске у Ул. Крунској бр.1 у Београду; 

16. Пресељење гробља општег сеоског гробља у Барошевцу на нову локацију, на делу 
новоформираног  гробља на локалитету Петковача, потесу Змајевац (Црвено 
брдо), КО Барошевац; 

17. Санација и инвестиционо одржавање крова на објекту у ул. Цара Душана бр. 10; 

18. Статичка санација и реконструкција скулптура на крову Земунске гимназије; 

19. Реконструкција Чесног дома у Обреновцу, Милоша Обреновића 182; 

20. Санација Соколског дома у Обреновцу; 

II Фасаде: 
1. Народни музеј, Београд, Трг републике 1; 

2. Конзерваторски надзор над извођењем радова на рестаурацији фасада Клинике за 
урологију и нефрологију, Ресавска бр.51, Београд 

3. Објекат биоскопа „Балкан“, Ул. Браће Југовића бр.16. у Београду 

4. Музеј науке и технике у Београду, Ул.Скендер бегова бр.51 

5. Зграда у улици Високог Стевана бр. 44 
6. Рeстaурaциja фaсaдa Куће пуковника Елезовића, Њeгoшeвa 20, Београд 

 
III Јавни споменици и спомен-обележја: 

1. Рестаурација и конзервација споменика Путујући глумац у Скадарлији, демонтажа 
са кружног бетонског постамента, конзервација оштећене скулптуре, 
реконструкција недостајућих делова, транспорт и ремонтажа скулптуре на кружни 
постамент. 

2. Реконструкција недостајуће спомен плоче са рељефом војводе Петра Бојовића, на 
кући у којој је живео у Трнској улици, ГО Врачар, радови су обухватили 
реконструкцију недостајуће плоче са рељефом и словним исписом и ремонтажу уз 
додатно ојачање везе прохромским анкерима.  

3. Реконструкција недостајуће апликације са постамента споменика Кнезу Михаилу 
на Тргу Републике, радови су обухватили реконструкцију недостајућег бронзаног 
елемента на основу постојећег и његову  ремонтажу на постамент. 

4. Рестаурација скулптуре на крову Земунске гимназије, припремни радови за 
споровођење рестаурације и конзервације оштећених скулптура. 

5. Реконструкција недостајућих словних елемената са постамента бисте Степи 
Степановићу у школи у Кумодражу, радови су обухватили реконструкцију 
недостајућих словних бронзаних елемената и ремонтажу на постамент. 

6. Споменик Николи Тесли, израда недостајуће плоче са прочеља споменика 
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7. Фонтана „Буђење“, санација лула за прскање  
8. Споменик Арчибалду Рајсу у Топчидерском парку, замена облоге постамента са 

обновом исписа и уређење поплочаног простора око споменика 
9. Споменик цару Николају II, уређење простора Девојачког парка са постављањем 

споменика 

10. Рељефи портала ГОБ 1944, превентивна консолидација рељефа 

11. Споменик српским и руским војницима из 1. св. Рата, постављање споменика и 
формирање поплочаног простора око споменика 

12. Привремена демонтажа и припремни радови за спровођење конзервације, 
рестаурације и реконструкције три спомен бисте – Јосифа Панчића, Вука Караџића 
и Доситеја Обрадовића, аутора Петра Убавкића који се налазе на фасади Треће 
београдске гимназије у Београду 

 
IV Декоративно осветљење: 

1. Унапређење декоративног осветљења споменика Васи Чарапићу на скверу испред 
Ратничког дома (Дом Војске Србије), Стари град 

 
V Археолошки надзори: 

Током 2015. године вршен је стални археолошки надзор приликом извођења следећих 
радова: 
- Стални археолошки надзор приликом изградње тржног центра Вишњичка 

PLAZA, у Вишњичкој улици. Од 04.08-04.09.2015. године обављана су заштитна 
археолошка ископавања у оквиру комплекса бивше фабрике за производњу 
спортске опреме "Sportstar" d.o.o. која се налази на КП 284/1, КО Палилула у 
улици Вишњичкој бр. 84. Инвеститор градње новог тржно забавног центра 
Вишњичка Plaza je друштво LEISEURE GROUP d.o.o. Real Estate Development 
Company из Београда. За обављање заштитних археолошких ископавања и 
сталног археолошког надзора, Инвеститор изградње новог објекта и Завод за 
заштиту споменика културе града Београда, сачинили су Уговор бр. Р 2688/15, 
којим су обезбеђена средства за реализацију Програма археолошких истраживања 
на овом археолошком локалитету. 

- Oбављан је археолошки надзор приликом земљаних радова на ископима за 
темељну јаму за комплес нове изградње у Рајићевој улици. 

- Oбављан је археолошки надзор приликом земљаних радова на ископима за 
темељну јаму за комплес нове изградње у Кнез Даниловој улици. 

- Арх. надзор приликом пресељења старог гробља у Барошевцу на нову локацију. 

- Арх. надзор током ископа у Цариградској бр. 10. 

- Арх. надзор током ископа у Булевару Ослобођења бб, Аутокоманда-бензинска 
cтаница. 

- Арх. надзор током ископа у ул. Баба Вишњиној бр. 43 

- Арх. надзор током ископа у ул. Косовска бр. 12 у Земуну. 

- Арх. надзор током ископа у ул. Страхињића Бана бр. 17. 

- Арх. надзор приликом извођења земљаних радова на изградњи бензинске станице 
Француска 1. 

- Арх. надзор приликом ископа подземне просторије на платоу код споменика 
Победнику. 

- Арх. надзор приликом земљаних радова у ул. Змај Јовина бр. 20 
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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: 

- Обилазак арх. налазишта AD OCTAVUM и TRICORNIUM, за тентативну листу 
Римски Лимес у Србији за UNESCO. 

- Обилазак радова на споменицима Великог рата у Барајеву, Слатини, Дрлупи, 
Стојнику, Губеревцу, Раброву, Ковачевцу и др. 

- Обилазак радова на објекту у ул. Скерлићева бр. 24 

- Обилазак локалитета Манастир Кастаљан на Космају. 

- Увид и извештај Агенцији за инвестиције и становање о налазу скелета приликом 
радова на реконструкцији школе "Иван Горан Ковачић" у улици Војводе Бране бр. 
18 а, ГО Звездара. 

- Увид и извештај о стању цркве св. Архангела Гаврила у селу Шопић. 

- 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 2015. 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: Маглајска, Љутице Богдана, Шекспирова и 

Јездићева, Градска општина Савски венац; 

- Нови Нацрт Генералног урбанистичког плана Београда 2021. и усклађивању Нацрта Планова 
генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе-град 
Београд (целине I-XIX ); 

- Измене и допуне Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена;  

- План детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду; 

- План детаљне регулације за блок између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и 
Дурмиторске, Градска општина Савски венац; 

- План детаљне регулације блока између улица: Делиградска,Бирчанинова, Катићева Булевара 
Ослобођења и Трга Славија, градска општина Савски венац. 

 
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 2015. години стручни сарадници Завода сарађивали су са носиоцима израде на 
изради 27 планова детаљне регулације, просторних планова подручја посебне намене и 
плана генералне регулације. 
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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 2015. године обављена је сарадња на изради 11 урбанистичких пројеката и 
пројеката инжењерскогеолошких истраживања. 
 
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 76 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.  
 
3. Разно (одговори, информације, мишљења и сарадња са институцијама): 
- Мишљење о Предлогу правилника о критеријумима за идентификацију предела и начин 

процене њихових значајних и карактеристичних обележја (Министарство културе) 

- Примедбе на нацрт Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи и свим 
подзаконским актима(Уредба о локацијским условима, Обједињена процедура, Техничка 
контрола, Категоризација објеката и др.)  

- Израда Сепарата заштитe непокретних културних добара и добара под претходном 
заштитом за потребе обједињене процедуре; 

- Могућност планске разраде простора у обухвату станице за снабдевање горивом у Булевару 
војводе Бојовића на к.п. 68/1 К.О. Стари град („Лукоил“); 

- Утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за израду Анализе за потврду 
испуњености критеријума за изградњу високог објекта у Улици цара Уроша бр. 62-64, на 
катастарској парцели 273, КО Стари град (МОНА); 

- Израда процене вредности ЈН радова за заштитна археолошка ископавања на археолошким 
локалитетима на траси Аутопута Е-763, деоница Обреновац - Уб. 

- Мишљење на Предлог измена и допуна правилника о средствима и објектима за 
огласавање, за подручја и објекте од изузетног значаја за Републику Србију прослеђен од 
стране Републичког завода. 

 

5. Анализа и припрема материјала, учествовање и праћење рада Комисије за 
планове Скупштине града, која се одржава 1-2 пута недељно 

 У току 2015. године одржано је 110 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 2015.године: 
 
Услови за предузимање мера техничке заштите------------------------------------------- 908 
Сагласност на пројекат и документацију---------------------------------------------------- 467 
Акт о продужењу услова за предузимање мера техничке заштите---------------------- 38 
Акт о продужењу сагласности на пројекат и документацију ----------------------- 225 
Укупно--------------------------------------------------------------------------------------------- 1638 
 
Жалбе------------------------------------------------------------------------------------------------- 37 
Усвојене жалбе од стране првостепеног органа----------------------------------------------- 0 
Усвојене жалбе од стране другостепеног органа ------------------------------------------- 13 
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Преиначена решења од стране другостепеног органа ------------------------------------ 2 
Потврђена првостепена решења / жалбе одбијене------------------------------------------- 4 
Сагласност за постављање летњих башти ---------------------------------------------------869 
Сагласност за постављање базних станица----------------------------------------------------13 
Сагласност за текуће одржавање објеката ---------------------------------------------------173 
Сагласност за коришћење културних добара (и други дописи и одговори)----------102 
Захтеви о коришћењу документације са издавањем копија опште, техничке и 
фотодокументације, и других података о објектима из фонда Одсека за 
документацију Завода----------------------------------------------------------------------------48 
Информације о статусу објеката---------------------------------------------------------------566 



 

 
6.   Финансирање 

 
 

Програмски 

трошкови 

 
 

Зараде 

Редовни 

материјални  

и стални 

трошкови 

 
Инвестиције и 

инвестиционо 

одржавање 

опреме 

 
Рефундација 

боловања 

 
 

УКУПНО 

I Структура прихода 12.398.611,58 49.518.054,56 27.503.619,63       452.837,50 306.661,35 90.179.784,62 

1. Буџетска средства  12.398.611,58 34.798.026,98  15.177.586,06   62.374.224,62 

- Града 6.740.937,96 34.798.026,98  14.497.586,06   56.036.551,00 

- Републике 5.657.673,62     5.657.673,62 

- општине и других нивоа власти   680.000,00   680.000,00 

II Остали извори  14.720.027,58 10.940.640,77        452.837,50 147.325,18   26.260.831,03 

- донације                  239.640,00         239.640,00 

- спонзори       

- приход од реализације програма (улазнице, 

чланарине и др. Програми) 

      

- приход од услуга  14.720.027,58 10.537.189,41       452.837,50 147.325,18    25.857.379,67 

- остали сопствени приходи – примања 
од продаје нефинансијске имовине 

   163.811,36          163.811,36 

  III -вишак прихода – неутрошена 
средства 

              1.385.392,80              159.336,17     1.544.728,97 
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7. ИЗВЕШТАЈ је разматран и усвојен на седници Управног одбора одржаној хх.03.2016. 
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 
2015. године успешно реализовани разноврсни програми и задаци из свих области 
деловања установе, посебно када се има у виду да је протекла 2015. година, била 
изузетно рестриктивна. 
У поређењу са буџетском 2014. годином, када су одобрена средства за реализацију 
културних програма финансираних из буџета града износили 6.839.336,69 динара, у 
протеклој 2015. години она су остала на истом нивоу и износила су такође 6.839.336,69 
динара. 

У реализацији буџета за 2015.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.). 

На основу Правилника о стручном усавршавању и образовању запослених у Заводу за 
заштиту споменика културе града Београда, током 2015. године два стручна 
сарадника подржана од установе у границама планираних финансијских средстава за 
ову намену су наставила и окончала своје магистарске односнодокторске студије на 
Архитектонском факултету и Рударско геолошком факултету Универзитета у Београду,  
у циљу стицања научних звања из области које су у функцији заштите непокретних 
културних добара, односно савремене организације рада и пословања установе. 
У контексту перманентне едукације запослених у Заводу, током 2015.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  



26  

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

 
- стварање одговарајућег легислативног оквира којим би се стимулисала обнова и 

унапређење културног наслеђа.  
Очекујемо да ће се у атмосфери међусобног уважавања и сарадње, као и уз 
одговарајућу подршку свих надлежних, у наредном периоду реализовати планиране 
активности. 

 
 
 

Д и р е к т о р  
 
 

Нела Мићовић, дипл.археолог  
 

Београд, март 2016.године 
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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
Установа културе од националног значаја 
Калемегдан Горњи град 14 , Београд 
 
 

ФИНАНСИЈСКИ  ИЗВЕШТАЈ  
 ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ  
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( КЛАСА 7 и КЛАСА 8 ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
                                                          
  
1 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ 56.036.551,00                       
1.1 Бруто зараде 29.514.865,96 
1.2 Доприноси 5.283.161,02 
1.3 Материјални трошкови - превоз                                       1.523.714,38 
1.4 Материјални трошкови -  платни промет                                 

90.581,91   
1.5 Материјални трошкови - електрична енергија и лож уље                    2.533.534,43 
1.6 Материјални трошкови – вода, обезбеђење и чистоћа 1.948.566,40 
1.7 Материјални трошкови – телефонске услуге и интернет                         393.132,62 
1.8 Јубиларне награде                                                                                     1855.992,00 
1.9 Финансирање програма 6.296.854,79 
1.10      Отпремнине   927.746,00 
1.11 Министарство културе   (Наслеђе 16) 444.083,17 
1.12 Остале дотације и трансфери                                                                             3.531.624,72 
1.13 Наша Младост-Данијела Фулгоси   120.000,00                                                                            
1.14 QR Kодови 454.490,60 
1.15  Споменик „Победник“-анализа Грађ.факултета 948.000,00               
1.16. 
 
1.17 

Накнаде за упр.и над.одбор 
 
Косанчићев венац-Библиотека(геодетска испитивања) 

                     
71.203,00     

99.000,00- 
 
  
2 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ                            306.661,35 
2.1 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 306.661,35 
 
 
3. ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ФИНАНСИРАЛА РЕПУБЛИКА 9.074.994,59 
3.1 Министарство рада, запошљавања и социјалне 

политике              
4.702.299,17 

3.1.1 Осматрачница Пионирски парк   778.823,14 



 2 

3.1.2 Спомен чесма палим ратницима 1912-1915 село Рајковац 
општина Младеновац 

97.493,,45 

3.1.3 Надгробни  споменици ратницима Балканских и Првог 
светског рата у порти цркве село Средњи крај, Барајево                

5.710,00 

3.1.4 Спомен обележје палим ратницима 1912 -1918 село 
Слатина Сопот 

69.400,00 

3.1.5 Споменик ратницима 1912.1918 у порти цркве село Влашка 
 
Споменик ратницима у Првом свет.рату у Батајници 

160.300,00 
 

33.650,00 
3.1.6 Споменик  палим ратницима 1912-1918 село Кораћица 5.465,26 
3.1.7 Споменик  изгинулим ратницима Првог и Другог светског 

рата у Остружници 
119.219,74 

3.1.8 Споменици палим ратницима Првог светског рата у селу 
Губеревац 

269.310,00 

3.1.9 Програм санације и рестаурације Споменика браниоцима 
Београда 1915. На Београдској тврђави 

379.580,00 

3.1.10 Програмa санације и рестаурације Споменикa палим 
ратницима 1804 и 1914-1918 у селу Дрлупа, Општина 
Сопот 

353.730,00 

3.1.11 Програмa санације и рестаурације Спомен-чесме палим 
ратницима 1914-1915. Године, село Ковачевац, Општина 
Младеновац 

504.460,00 

3.1.12 Програмa санације и рестаурације Споменика палим 
ратницима 1912-1918 у селу Лисовић, Општина Барајево 

284.650,00 

3.1.13 Програмa санације и рестаурације Споменикa палим 
ратницима 1912-1918, 1941-1945 у селу Рабровац, Општина 
Младеновац 

643.340,01 

3.1.14 Програмa санације и рестаурације Спомен чесме 1912-1915 
у селу Селиште, Општина Младеновац 

444.667,57 

3.1.15 Програмa санације и рестаурације Споменикa палим 
ратницима 1912-1918 у селу Стојник, Општина Сопот 

190.000,00 

3.1.16 Програмa санације и рестаурације Спомен костурнице 
палим борцима у I светском рату на Земунском гробљу 

362.500,00 

3.2. Министарство рада, запошљавања и социјалне 
политике (неутрошена средства из 2015.године пренета 
за трошење у 2016.години) 

3.417.320,97 

3.3 Министарство културе и информисања (средства 
усмерена преко Секретаријата за културу) 

955.374,45 

3.3.1 Главни пројекат санације централне куле на Старом 
Сајмишту                 

455.468,00 

3.3.2 Хитни конзерваторски радови на споменику Деспота 
Стефана Лазаревића 

499.906,45 

 
4 СОПСТВЕНИ  ПРИХОДИ 27.765.087,29 
4.1 Издавање конзерваторских услова и сагласности, израда  

 пројеката, вршење надзора и др 
23.184..899,97 

4.2 Вршење конзерваторског,археолошког надзора 4.580.187,32 
 

5. Донација 250.000,00 
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6. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 
163.811,36 

6.1 Примања од продаје залиха производње - публикације 163.811,36 
                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
УКУПНИ  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ            93.597.105,59 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                                                                   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Неутрошена средства на дан 31.12.2015. године  у износу од 4.574.026,51 динара, 
односе се на  средства дозначена од:  
 

 Министарсва рада, запошљавања и социјалне политике        4.321.451,91 
 Министарство културе и информисања                                                 251.305,39 
 Погрешно усмерена средства                                                                       1.269,21 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СТРУКТУРА ПРИХОДА ИЗ СРЕДСТАВА СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
 КУЛТУРУ ЗА ПРОГРАМСКУ ДЕЛАТНОСТ    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ 

КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
119.644,57 

1.1 Утврђивање непокретности за културна добра 119.644,57 
1.1.1 Пароброд,Капетан Мишина 6-Господар Јевремова 33 90.697,97 
1.1.2 Насеље Церак Виногради 28.946,60 
2. ИСТРАЖИВАЊА 231.430,20 
2.1 Систематска истраживања фондова 231.430,20 
2.1.1 Систематско истраживање Централне зоне Новог Београда 131.769,00 
2.1.2 Наставак систематских истраживања и допуне евиденције 

јавних и спомен-обележја са утврђивањем њиховог стања и 
мера заштите-Палила 

99.661,20 

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И 
ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

852.989,94 

3.1. Прикупљање ,израда  и обрада документације 401.720,71 
3.1.1. Прикупљање,систематизовање и обрада документације за 

кул.добра и добра која уживају претх.заштиту 
251.720,71 

3.1.2. Формирање базе материјала за потребе делимичне 
реконстр.,оштећеног,уништеног или украденог кул.добра под 
претх.заштитом,са приоритетном обрадом добарапод највећим 
ризикопм:јавне скулптуре у бронзи и фасадне 

150.000,00 

3.2, Наставак дигитализацијетехничке документације 168.188,32 
3.3. Библиотека 283.080,91 
3.3.1 Обрада и унапређење библиотечког фонда 47.154,80 
3.3.2 Прикупљање грађе за хеморотеку 105.428,57 
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3.3.3 Библиотека Кобис 130.497,54 
4. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО  РЕСТА   ПРОЈЕКАТА 2.626.021,62 
4.1. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА 538.897,82 
4.1.1 Пројекат конзервације Деспотове капије на Горњем граду 

Београдске тврђаве 
538.897,82 

4.2. ГРАДСКА АРХИТЕКТИРА 1.082.031,00 
4.2.1. Израда пројеката реконструкције земунске тврђаве 728.370,00 

4.2.2. Пројекат рестаурације фасада објеката у Ресавској 18 у Београду 144.868,40 

4.2.3 Пројекат рестаурације фасада објеката у Палмотићевој 16 у 
Београду 

149.301,60 

4.2.4 Цара Душана 10 59.491,00 
4.3. НАРОДНА АРХИТЕКТУРА 47.478,80 

4.3.1 Пројекат реконструкције,рестаурације и адаптације 
Влајковићеве куће у Гроцкој-17.октобра бр 8 

47.478,80 

4.4. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 957.614,00 
4.4.1. Хитне интервенције на јавним споменицима и спомен 

обележјимаи постављање споменика 
957.614,00 

5. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА ДОБАРА 
ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

2.466.768,46 

5.1. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 1.846.579,44 
5.1.1. Наслеђе 16 566.633,83 
5.1.2. Каталози 10 споменика 

 
359.550,91 

5.1.3. Монографија Земунско гробље 
 

389.716,60 

5.1.4. QR код-пројекат 530.678,10 
5.2 ЕДУКАЦИЈА 428.454,31 
5.2.1 Стручна  конференција 428.454,31 
5.3. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ_WEB-презентација 191.734,71 
6. УКУПНО ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ 6.296.854,79 
 
Укупно програми Секретаријат за културу                                                     6.296.854,79 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА                    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Издавање конзерваторских услова и сагласности                                  23.184.899,97 
2. Вршење конзерваторског  надзора                                                              4.580.187,32             
2.1 Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на 

Реконструкцији објекта и рестаурацији фасаде биоскопа 
„Балкан“                               

400.000,00 

2.2 Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на 
објекту Дома народне скупштине 

580.000,00 

2.3 Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на 300.000,00 



 5 

згради  Немачке школе 
2.4 Вршење конзерваторског надзора на извођењу радова на 

реконструкцији , санацији и адаптацији главног објекта 
Амбасаде Турске у  Крунској 1-3 

210.000,00 

2.5 Вршење  надзора над извођенјем радова  испред Велике 
ратне  сале и Мале ратне сале 

230.000,00 

2.6 Вршење  конзерваторског надзора на реконструкцији 
дечј.игралишта у парку Велики Калемегдан и 
инвест.радова око Миленијумске куле на Земунској 
тврђави на Гардошу 

160.000,00 

2.7 Вршење археолошког надзора приликом ископа темељне 
јаме за комплекс у блоку између улица Кнез 
Дсанилове,Старине Новака и Станоја Главаша 

240.000,00 

2.8 Археолошки надзор и стручна помоћ за пресељење гробља 
у Барошевцу и Вреоцима 

 

2.9 Вршење конзерваторског надзора над извођењем радова на 
санацији Чесног дома пор.Михаиловић-обреновац 

160.000,00 

2.10 Вршење конзерваторског надзора –хотел Метропол 174.000,00 
 2.11 Археолошка ископавања у двор.библиотеке Града Београда 

и надзор између Кнез Михаилове,Краља Петра ,Узун 
Миркове и Париске 

575.947,32 

2.12 Археолошки надзор и заштитне арх.интервенције 
,конз.надзор приликом изградње објекта у Страхињића 
бана 17 

150.000,00 

2.13 Вршење археолошког  надзора над извођењем радова –
Тржно забавни центар Вишњићка Плаза 

520.240,00 

2.14 Конзерваторски надзор над изв.радова на замени цевовода 
за противпожарну хидрантску мрежу-Пионирски парк 

75.000,00 

2.15 Конзерваторски надзор на Споменику Јеврејима  на 
Јеврејском гробљу 

40.000,00 

2.16 Конзерваторски надзор  -Сава центар 80.000,00 
2.17. Визура  Спорт 25.000,00 
2.18. Народна библиотека Србије-конзерв.надзор 100.000,00 
2.19. Нис-археолошки надзор 100.000,00 
2.20. ЈП „Београдска тврђава“-конзерв.надзор;Деспотова капија 50.000,00 
2.21. Diorect capitals-археол.надзор 

 
240.000,00 

2.22. ЕУРОМЕДИК-арх.надзор Дом здравња Косовска 12 –
Земун 
 

100.000,00 

2.23. Савет станарау ул.Високог Стевана 44 
 

20.000,00 

2.24 Стални арх.надзор-Баба Вишњина 43 50.000,00 
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УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД  СТРУКТУРЕ ПРИХОДА 

ИЗ СРЕДСТАВА 
СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ  2015/2014 

 
 

Врста прихода Износ 2015. Износ 2014. Однос 
2015/2014 

Зараде и доприноси 38.329.651,70 40.166.717,51 95,43% 
Материјални трошкови 8.062.222,34 6.252.410,90 129,01% 
Програми  6.296.854,79 6.839.336,59    92,07% 
Министарство културе 564.083,17 1.241.667,07                       45,43% 
Министарсво рада и 
соц.политике 

  / 

Набавка опреме     
Јубиларне награде и отп. 2.783.738,00 2.088.163,00 133,31% 
Укупно: 56.036.651,00 56.588.295,07 99,02 % 
                                

СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
 
Секретаријат за културу                                                    56.036.551,00 59,87% 
Министарство културе и информисања  955.374,45 1.02% 
Министарство рада, запошљавања и социјалне 
политике              

4.702.299,17 
Неутрошена 
3.417.320,97 

8,68% 

Народна скупштина                                                      680..000,00 0,73% 
Меморандумске ставке за рефундацију расхода                  306.661,35 0,33% 
Сопствени приход    и донације                                                                27.335.087,29 29,21% 
Приход остварен продајом публикација                                    163.811,36 0,18% 
УКУПНИ  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                                      93.597.105,59 100,00% 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
СТРУКТУРА ТЕКУЋИХ РАСХОДА И УЛАГАЊА У  
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( КЛАСА 4 и КЛАСА 5 ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
1. Зараде и обавезе за доприносе 49.518.054,56 
1.1 Зараде 41.984.979,25 
1.2 Обавезе за доприносе   7.533.075,31 
2. Превоз на посао и са посла и поклони за децу запослених 1.868.374,55 
2.1 Превоз на посао и са посла 1.868.374,55 
3. Социјална давања запосленима                                                                 1.075.071,87 
3.1 Исплата накнада на терет фондова   147.325,87 
3.2 Помоћ у случају смрти у породици запосленог                                          - 
3.3 Помоћ у медицинском лечењу и остале помоћи 

запосленима-(отпремнина) 
927.746,00 

4. Јубиларне награде                                     1.855.992,00 
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5. Стални трошкови 6.106.836.03 
5.1 Трошкови платног промета 150.581,71 
5.2 Трошкови електричне енергије и лож уља                                              2.533.534,43 
5.3 Трошкови воде,  градске чистоће, грађ.зем. и обезбеђења                    1.948.566,40 
5.4 Трошкови телефона, интернета и поште                                                 985.860,12 
5.5 Трошкови осигурања опреме, запослених и возила                                 250.000,00 
5.6 Закуп простора - Сајам   86.110,00 
5.7 Остали непоменути трошкови 152.183,37 
6. Трошкови путовања 96.449,17 
6.1 Службена путовања у земљи и иностранству 96.449,17 
7. Услуге по уговору    7.688.426,53 
7.1 Остале административне услуге  (услуге по уговорима, 

преко омладинских задруга, копирање и др)         
343.372,00 

7.2 Стручна саветовања, котизације, услуге стручног 
усавршавања и чланарине        

249,650,00 

7.3 Остале опште услуге (услуге по уговорима и др.)     4239                                                                                                                                                                                                     1.082.111,79 
7.4 Услуге штампања часописа  и објављивање тендера           

4234                       
898.648,80 

7.5 Остале стручне услуге  (прив. и повр. послови, ауторски 
уговори и уговор о делу и др. )    4235 

4.865.943,99 

7.6 Трошкови репрезентације                                                           248.699,95 
8 Специјализоване  услуге 10.464.040,99 
8.1 Услуге културе     6.092.904,34 
8.2 Медицинске услуге 67.600,00- 
8.3. Остале специјализоване услуге 4.303.536,65 
9. Трошкови поправке и одржавања 452.837,50 
9.1 Текуће одржавање опреме                                                                         452.837,50 
9.1.1 Текуће поправке и одржавање опреме                                                      

 (рачунарска опрема, биротехничка, саобраћајна и др.)       
452.837,50 

9.2 Текуће одржавање зграда и објеката - 
9.2.1 Текуће поправке и одржавање зграде Завода         - 

10.  Трошкови материјала 2.112.237,85 

10.1 Административни материјал -канцеларијски материјал   1.152.722,58 
10.2 Стручна  литература и материјали за образовање 

запослених 
95.532,50 

10.3 Трошкови бензина                           210.059,00 
10.4 Материјали за културу                                                                                152.583,37 
10.5 Материјали за одржавање хигијене                                                           375.032,00 
10.6 Материјал за посебне намене                                                                  

( ситан инвентар, потрoшни материјал и др.)4269 
126.308,40 

11 Порези и таксе   398.600,50 
12 Остале дотације и трансфери (пренос 10% зараде 

Пор.управи у складу са Законом о привременом о 
привр.утврђиванју основице за обрачун зараде,обавеза по 
осн.запошљавања инвалида).............)                                                                      

5.496.765,60 

-УКУПНО РАСХОДИ                                                                                       87.133.687,15            
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ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ                                               
1. Набавка опреме и књига                                                          1.501.368,50 

 
1.1 Набавка канцеларијског намештаја                                                            

 (сто, ормани – архивске полице ,столице) 
212 160,00 

1.2 Набавка рачунара и штампача 460.658,76 
1.3 
1.4          

Уградна опрема (светиљке и лампе)   
Набавка проф.фото апарата 

528.559,74 
179.990,00 

1.4 Набавка телефона                                                                                             
1.5 Набавка  слика                                                                      120.000,00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ  
 ИМОВИНУ                                                                                                      88.635.055,65 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 У 2015. години за набавку опреме , Завод је из сопствених прихода уложио 
укупно 1.381.368,50  динара ,a за текуће одржавање и поправке опреме 452.837,50 
дин(укупно  1.834.206,00 динара). 
             
 

 УТВРЂИВАЊE ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА   
ЗА ПЕРИОД 01.01. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ 

 
ПРИХОДИ.................................................................................................   93.433.294,23                                                                                                                                                                                                                                                                          
ПРИМАЊА ОСТВАРЕНА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ.............................................................        163.811,36 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА                  93.597.105,59
             
 
РАСХОДИ..................................................................................................   87.133.687,15 
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ                                                                 
ИМОВИНУ..................................................................................................    1.501.368,50 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
УКУПНИ  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                          88.635.055,65 
ВИША ПРИХОДА – СУФИЦИТ  ЗА 2015. ГОДИНУ   ...................      4.962.049,94 
 
СРЕДСТВА ОСТВАРЕНОГ СУФИЦИТА 
 КОЈА СЕ НАМЕНСКИ ОПРЕДЕЉУЈУ  
ЗА ТРОШЕЊЕ У 2016. ГОДИНИ..............................................................3.417320,97 
 
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДЕО СУФИЦИТА 
ЗА ПРЕНОС У 2016.ГОДИНУ....................................................................1.544.728,97 

 
                     
                           
                           Д и р е к т о р 

 
  
                                                                                           Нела Мићовић дипл.археолог 



423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 250.000,00 4.074.307,81 0,00 4.074.307,81 0,00 4.324.307,81 2.250.000,00 2.030.000,00 0,00 4.280.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.604.307,81

423100 Административне услуге 284.000,00 284.000,00 284.000,00 100.000,00 150.000,00 250.000,00 0,00 534.000,00

423200 Компјутерске услуге 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423300 Услуге образовања и усавршав 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

423400 Услуге информисања 795.000,00 795.000,00 795.000,00 300.000,00 50.000,00 350.000,00 0,00 1.145.000,00

423500 Стручне услуге 250.000,00 2.995.307,81 2.995.307,81 3.245.307,81 1.830.000,00 1.830.000,00 0,00 5.075.307,81

423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

423700 Репрезентација 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00 0,00 250.000,00

423900 Остале опште услуге 0,00 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00

424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 0,00 2.450.000,00 500.000,00 750.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 14.045.000,00 0,00 14.045.000,00 17.745.000,00

424200 Услуге образовања, културе и спорта 0,00 0,00 0,00 14.045.000,00 14.045.000,00 14.045.000,00

424300 Медицинске услуге 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

424600 Услуге очувања животне средине 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

424900 Устале специјализоване услуге 2.450.000,00 2.450.000,00 2.450.000,00 200.000,00 750.000,00 950.000,00 0,00 3.400.000,00

425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 3.107.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.107.280,00 800.000,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.907.280,00

425100 Текуће поп. и одрж. зграда и 3.107.280,00 0,00 3.107.280,00 300.000,00 300.000,00 0,00 3.407.280,00

425200 Текуће поп. и одрж. опреме 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

426000 МАТЕРИЈАЛ 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 2.130.000,00 120.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.570.000,00

426100 Административни материјал 320.000,00 320.000,00 320.000,00 1.080.000,00 120.000,00 1.200.000,00 0,00 1.520.000,00

426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

426400 Материјали за саобраћај 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 300.000,00

426500 Материјали за очување животне средине и науке 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426600 Материјали за образовање, културу и спорт 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 450.000,00

426900 Материјали за посебне намене 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00

430000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431000 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

431200 Амортизација опреме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444000 Пратећи трошкови задуживања 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

444000 Пратећи трошкови задуживања (камате...) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3.929.542,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.929.542,00 2.325.584,00 0,00 0,00 2.325.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.255.126,00

465112 Остале текуће дотације и трансфери 3.929.542,00 0,00 3.929.542,00 2.325.584,00 2.325.584,00 0,00 6.255.126,00

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00

482100 Остали порези 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00

482200 Обавезне таксе 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00

483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

483100 Новчане казне и пенали по ренали 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

485000 Остале нкнаде штете 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

485119 Накнаде штете 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВ 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.000,00

511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

511300 Капитално одржавање зграда и објеката 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

511400 Пројектно планирање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00



512200 Административна опрема 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00

512600 Опрема за образовање, науку, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512800 Опрема за јавну безбедност 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

512900 Опрема за производњу, моторнних 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

515100 Нематеријална имовине 30.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00

520000 ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523100 Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4+5 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 51.256.703,00 6.874.307,81 0,00 6.874.307,81 0,00 58.131.010,81 29.110.407,00 3.400.000,00 0,00 32.510.407,00 0,00 14.045.000,00 0,00 14.045.000,00 104.686.417,81

НАПОМЕНА:  Табеле су под формулом, молимо вас да износе уносите искључиво у бела поља и не мењате задату формулу!
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