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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О  УСТАНОВИ  

 

Назив, седиште: 
Завод за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14, Београд  

Одговорно лице: 
Оливера Вучковић, директор, дипломирани историчар 
Шифра делатности: 91.03  

Матични број: 07045719  
ПИБ 101511252  

Бр. рачуна  
840-586664-07  
840-586668-92  

Управни одбор: 
 Решењем Скупштине града Београда број 112-736/18- С25.09.2018. године Милица 

Перуничић је именована за председника Управног одбора Завода за заштиту споменика 
културе града Београда. Чланови Весна Марицки Остојић, Звонимир Стефановић, Саша 
Михајлов и Раде Мрљеш.  

Надзорни одбор: 
 Решењем Скупштине града Београда број 112-792/18-C- од 25.09.2018. године Милан 

Радојчин је именован за председника Надзорног одбора Завода за заштиту споменика 
културе града Београда. Чланови: Соња Вуковић и Александар Гавовић.  
 

 
2.  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ 

 

Подаци о простору који установа користи  

Укупна површина пословне зграде Завода за заштиту споменика културе града 

Београда износи 1130.90 m². Током 2020. године није дошло до проширења пословног 
простора.  

Поред зграде на адреси Калемегдан Горњи град бр. 14, Завод користи и помоћне 

објекте на Горњем граду (магацине) и у Доњоградском булевару.  
Решењем Трећег општинског суда, О бр. 155/78 од 05.06.1979 године и О бр. 1220/91 од 

06.12.1991. године, оглашени су за наследнике на основу тестамента на заоставштини браће 
Крстић, Бранка и Петра (коју чине кућа у ул. Краља Милутина бр. 5 у Београду  са 
припадајућим покретним стварима) Заводу за заштиту споменика културе града Београда и  

Војислава Крстић, супруга Бранка Крстића. На предметној заоставштини Госпођа Крстић 
има право доживотног плодоуживања. Завод за заштиту споменика културе града Београда је 

уписан као носилац права на предметном објекту у катастру непокретности општине Врачар. 
Такође, Завод за заштиту споменика културе града Београда је Решењем бр. 463-54/89-

VI Општине Земун из 1989. године постао корисник објекта Ливнице Пантелић, који 

представља културно добро од великог значаја за Републику („Сл. гласник СРС“ бр. 14/79), а 
који никада није приведен намени и у складу са Законом о враћању одузете имовине и 

обештећењу ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 108/2013, 142/2014, 88/2015 – одлука  УС и 
95/2018) враћен је првобитним власницима. 
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 



Завод за заштит споменика културе града Београда 
Извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину 

извођени радови на санацији, реконструкцији, адаптацији и рестаурацији, у циљу 
побољшања општег стања објекта и унапређења услова рада. Током 2020. године извршено 
је уређење плаца завода у Доњоградском булевару, којим је обухваћено чишћење од шута и 

шибља, уклањање урушених дрвених барака, преслагивање грађевинског материјала и 
сређивање шест гаража које служе као магацински простор. Укупна уложена средства по 

овом основу износе 715.504,50 дин. 
Начин грејања: 

Систем етажног грејања – дизел. Према свим законским процедурама, а у циљу очувања 

животне средине, овај систем грејања ће у наредном периоду морати бити замењен новим 
еколошким начином грејања.  

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

опреме у 2020. години  

У току 2020. године из сопствених средстава, Завод је набавио опрему у износу од 
4.950.141,60 динара и то: 

- набавка намештаја 985.960,40 динара 
- набавка рачунара и рачунарске опреме 3.688.801,20 динара 
- набавка телефона 219.160,00 динара 

-набавка машине за судове и фрижидера   56.220,00 
 

 
3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА  - стање на дан 31.12.2020. године  
 

На снази је нови Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за 

заштиту споменика културе града Београда број Р 2394/19 који је донео директор Завода 
за заштиту споменика културе града Београда  дана 05.06.2019. године, а на који је Заменик 

градоначелника града Београда дао сагласност својим Решењем број 110-6369-19- Г од 11. 
09. 2019. године.  

 
Предметним Правилником је систематизовано је 23 врсте послова на 48 радних места:  
- 48 финансирају средствима из буџета града Београда  

Максималан број запослених од 2015. године је 47 запослених на неодређено време и 
директор. 

Број запослених у Заводу на дан 31.12.2020. године је:  
- 39 запослених који се финансирају из буџета града Београда (једна запослена је на 
неплаћеном одсуству). 

 
Број ангажованих извршилаца по уговорима о  привременим и повременим пословима у 

2020. години је износио 9 извршилаца месечно.  
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4. ПРОГРАМСКИ ДЕО 
  
Закључком Градоначелника града Београда дата је сагласност на основу које су 

Секретаријат за културу и Завод за заштиту споменика културе закључили Уговор о 

финансирању културних програма Завода за заштиту споменика културе града Београда 

за 2020. годину наш број P .984./20 од 02.03.2020. године средствима из буџета града 
Београда за 2020. годину у износу од 10.700.000,00 динара. 

У току 2020. године склопљени су уговори са Министарством за културу и 

информисање Републике Србије за следеће радове: 
- Суфинансирање издавање часописа Наслеђе XXI – средства Министарства културе и 

информисања; 
- Суфинансирање извођења радова на текућем одржавању дела објекта Техничке школе 

за дизајн коже у комплексу Старог сајмишта за потребе Меморијалног центра „Старо 

сајмиште“- средства Министарства културе и информисања;  
- Суфинансирање израде Техничке документације – Идејног решења, Идејног пројекта 

и Пројекта за извођење за реконструкцију, адаптацију и санацију Централне куле на 
Старом сајмишту, која се налази у улици Старо Сајмиште бр. 3, Београд, на к.п. 2360 
КО Нови Београд - средства Министарства културе и информисања;  

- Суфинансирање Обележавања  60 година Завода за заштиту споменика културе Града 
Београда средства Министарства културе и информисања; 

- Суфинансирање пројекта: Заштите и конзервације римске  гробнице у Брестовику 
са конзервацијом и рестаурацијом зидног сликарства- прва фаза - средства 
Министарства културе и информисања; 

- Суфинансирање израде пројекта санације реконструкције, рестаурације и адаптације 
Кафане Бели медвед у Земуну, Василија Василијевића 10 ; 

- Суфинансирање Пројекта Ангажовање младих стручњака на изради предлога за 

утврђивање евидентираних целина за културна добра ( просторно културно-
историјске целине). 

 
Услед избијања епидемије корона вируса, највећи део ових средстава, пренет је за 

трошење у 2021. години. 

 
У августу месецу 2020. године, закључен је  Споразум о реализацији Пројекта 

извођења радова на реконструкцији и санацији фасаде, крова и замени прозора на згради 
Привредног суда у Београду, између Секретаријата за културу, Привредног суда и Завода 
за заштиту споменика културе града Београда, по уговору, наш број Р 2894/20 од 

28.08.2020. године. У складу са одредбама Споразума, Привредни суд је у 2020. години, 
уплатио 12.000.000,00 динара (до краја 2020. године спроведен је поступак јавне набавке 

за радове и утрошено је 9.912.579,12 динара). Реализација овог Пројекта наставиће се у 
2021. години из остатка пренетих средстава Привредног суда и средстава Секретаријата за 
културу од 77.306.668,20 динара. 
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4.1.  ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 

2020. ГОДИНУ (ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА) 

 

 НАЗИВ ПРОГРАМА 
Буџетска 

средства 

Сопствени 

приход 

1. РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА – остало   678.395,70 

2. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О 

КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УТВРЂИВАЊУ  И БРИСАЊУ 

ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

1.542.685,25  

2.1.1. Просторно културно историјска целина Топчидерско 

брдо и Дедиње 
224.646,90  

2.1.2. Просторно културно историјска целина Крунски венац 
у Београду 

224.646,90  

2.1.3. Просторно културно историјска целина Блокови 1 и 2 

у Новом Београду 
219.764,60  

2.1.4. Просторно културно историјска целина  Комплекс 
државне болнице у Београду 

224.646,90  

2.1.5. Просторно културно историјска  целина  Савамала 224.646,90  

2.1.6. Просторно културно историјска целина  Западни 

Врачар 
224.646,90  

2.1.7. Просторно културно историјска целина  Смиљанићева 
улица 

199.686,15  

2.1.8. Споменик културе Државни савет и главна контрола   

3.    ИСТРАЖИВАЊА 149.057,00  

3.1.СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 149.057,00 - 

3.1.1. Истраживање и формирање базе података простирања 

лагума и подземних пролаза у Београду 
149.057,00  

4. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА 

И    ДОБРИМА  ПОД  ПРЕТХОДНОМ  

ЗАШТИТОМ 

1.141.813,42  

4.1. ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 735.230,50 

4.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада   

документације за културна  добра и добра која уживају 
претходну заштиту 

 735.230,50 

4.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 778.303,10  

4.2.1. Дигитализација документације   

4.3. БИБЛИОТЕКА 363.510,32  

4.3.1. Електронска каталогизација библиотечког фонда 

Завода 
-  

4.3.2.Дигитализација библиотеке Завода – рад у бази 
библиотечко-информационог система COBISS 

  63.576,64  

4.3.3.Набавка нових публикација за библиотеку Завода    

4.3.4.Прикупљање грађе за хемеротеку 299.995,20  

5. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОР-

СКИХ ПРОЈЕКАТА 
366.090,95  
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5.1. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА 366.090,95  

5.1.1.Ревизија Пројекта рестаурације Римског бунара    299.528,90  

5.1.2.Ревизија Пројекта рестаурације Бастиона I 
југоисточног фронта на Београдској тврђави – 2 фаза 

   66.562,05  

5.2. ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА   

5.2. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА  1.446.835,72 

5.2.1. Хитне интервенције на споменицима  1.446.835,72 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 

ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ  
6.040.511,67  

6.1. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 4.283.309,82  

6.1.1. Обележавање 60 година Завода 1.984.171,60  

6.1.2. Часопис „Наслеђе“ бр. 21 959.014,72  

6.1.3. Каталози за 10 споменика културе  542.358,90  

6.1.4. Израда и штампање мапа београдских   општина са 

унетим позицијама културних добара, приказом и 
фотографијама 

797.764,60  

6.1.5. Изложба „Православне цркве на територији Београда“ 506.268,10  

6.1.6. Изложба „Време за наслеђе – Сатови на фасадама“ 227.759,70  

6.2. ЕДУКАЦИЈА 499.800,00  

6.2.1. БеоКул Градска Тура    

6.2.2. „Наслеђе за децу“ 499.800,00  

6.3. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 523.374,05  

6.3.1. WEB презентација  523.374,05  

6.4. УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У 

ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
 211.380,31 

6.4.1. Учешће на стручним скуповима у земљи    

6.4.2. Учешће на међународним стручним скуповима   

7. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА 

И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ  
360.000,00  

7.1. Конзервација археолошког материјала  са локалитета 

Трг Републике и археолошког материјала Чесма Мехмед 
паше Соколовића на Београдској тврђави 

360.000,00  

7.2. Враћање скулптуре слепог гуслара у парку Калемегдан   163.200,00 

УКУПНО  ПРОГРАМСКА  ДЕЛАТНОСТ  1-7: 

 
9.600.158,29 3.235.042,23 
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4.1.1. СИСТЕМАТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ФОНДОВА 

 

На основу систематских истраживања Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, Влада републике Србије у  2020. години утврдила је 2 споменика културе и 3 

просторно културно историјске целину:  
 
СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ 

1. Зграда Службе друштвеног књиговодства Југославије, Поп Лукина 7–9, Стари град 
 Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 04/20; 

2. Вила Прендић у Београду, Османа Ђикића 20, Палилула  
 Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 27/20; 
 

ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ  
1. Теразије, Стари град 

 Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 04/20; 
2. Професорска колонија у Београду, Палилула  
 Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 104/20; 

3. Подручје уз Улицу кнеза Милоша у Београду, Врачар, Стари град и Савски венац 
 Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 159/20.  

 
 

Израде предлога одлука за утврђивање просторно културно историјских целина и 

споменика културе: 
 

1. Просторно културно историјска целина Топчидерско брдо и Дедиње  

Израђен је Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро.  Топчидерско брдо и Дедиње 
је просторна целина која се налази се на територији градске општине Савски венац у 

Београду. Просторна  целина архитектонским наслеђем и урбаним концептом представља 
репрезентативан део престонице с значајним ауторским остварењима који  документују 
историју  Београда. У оквиру просторна културно-историјска целине налази се 7 

проглашених културних добара од којих је један од изузетног значаја.  Просторна 
културно-историјска целина  и сва сачувана културна добра која се у њој налазе, 

представљају синтезу позитивних кретања и тежњи друштва током 19. и 20 века до данас, 
тј. одраз су историјских, политичких, економских, социјалних, културних  и опших 
друштвених промена  развоја Београда. Просторна  целина  је посебан,  јединствен и 

аутентичан  градски простор који  представља битан део историјског, архитектонског, 
стилског, уметничког, урбанистичког идентитета престонице.  Репрезентативне грађевине, 

првенствено виле значајних аутора међуратне архитектуре, окружене  богатим зеленилом 
и вртним решењима, високих архитектонских, урбанистичких и стилски вредности 
представљају споменичке вредности овога простора. 

2. Просторно културно-историјска целина Крунски венац у Београду  
Израђен је Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро. Граница просторнo 

културно-историјске целине полази са севера од раскрснице улица Милешевске и Трмске, 
креће се у правцу југоистока осовином Милешевске улице до скретања ка бочној граници 
к.п.1194/1, скреће под правим углом у правцу бочне границе к.п. 1194/1, креће се задњим 

границама к.п.1194/2, 1222/2, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1205/3, 1216/2, 1215/2, 
1214/2,1213/2, бочном а затим предњом границом к.п.1213/1, наставља границом између 
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к.п.1629/2 и к.п. 1213/3 (границом између Улица цара Николаја другог и Војводе 
Драгомира), наставља бочним границама к.п.2231 и 2230/2, задњим границама к.п. 2230/2, 
2230/1, 2229 до осовине Новопазарске улице, скреће у правцу запада крећући се осовином 

Новопазарске улице до осовине Улице Максима Горког, наставља осовином Улице 
Максима Горког до раскрснице улица Максима Горког, Трнске и Милешевске, креће се 

кратко Трнском улицом до почетне тачке. Простор Крунског венца, представља сегмент 
ширег градског центра, претежно стамбене намене, који се у урбаном смислу формира у 
првим деценијама 20. века. Изградња на предметном подручју се састојала углавном од 

мањих приземних и спратних стамбених кућа, грађевински и архитектонски скромнијих 
по типу градске, периферијске кућа. У међуратном периоду пак, на предметном подручју 

подижу се нови стамбени објекти типа виле, са једним или више станова, као и 
вишеспратне рентијерске зграде колективног становања. Ове куће су и данас заступљене у 
највећем проценту и формирају амбијенталну зону становања средњег и високог 

квалитета. Зграде су доброг бонитета, удобног становања и архитектонски обликоване са 
одређеним амбицијама њихових аутора. То су зграде подигнуте у стилу академизма и 

модернизма и као целина представљају карактеристичну појаву у београдској стамбеној 
архитектури од друге до почетка пете деценије 20. века.  

3. Просторно културно историјска целина Блокови 1 и 2 у Новом Београду 

савремена колективно-стамбена целина на Новом Београду саграђена након Другог 
светског рата (1959-1963) која представља експерименталну фазу изградње Новог 

Београда и претеча изградње Централне зоне Новог Београда где је први пут примењен 
систем од пренапрегнутог бетона и префабрикације. Аутор урбанистичког решења 
блокова је архитекта Бранко Петричић, а аутори архитектонског решења објеката су 

Бранко Петричић, Тихомир Ивановић и Душан Миленковић. Током 2020. године простор 
је истражен, вреднован, и урађена је историјска евалуација кроз Тачку 2 и Образложење 
Одлуке. У процесу је формирање мера техничке заштите. У окиру овог програма завршен 

је Елаборат Архитектонско-урбанистичке анализе Блокова 1 и 2 на Новом Београду, 
сарадник Јелица Јовановић диа. 

4. Просторно културно историјска целина Комплекс државне болнице у Београду 

Просторна целина „Комплекс државне болнице у Београду“ је најстарија и највећа 
болничка целина у Србији која је почела сукцесивно да се гради око 1901.  године, 

спајањем Опште државне болнице и Војне болнице на некадашњем Западном Врачару. 
Комплекс је данас репрезент и сведочанство развоја болничке архитектуре у Београду као 

и урбанистичког развоја овог дела града.  Током 2020. године простор је истражен, 
вреднован и урађена је потребна техничка документација која је саставни део елабората.  
У фебруару 2020. години градоначелник Града Београда формирао је Радну групу за 

усвајање Плана детаљне регулације за подручје Клиничког центра Србије. Како наведени 
плански документ директно обухвата заштићен простор „Комплекса државне болнице у 

Београду“ завршетак израде Предлога Одлуке о утврђивању за културно добро ове 
просторне културно-историјске целине и његово упућивање у даљу процедуру биће у 
одређеној мери временски усклађено са израдом нацрта Плана.  

5. Просторно културно историјска  целина  Савамала  
Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Бранкова, Зелени венац, 

Краљице Наталије, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац од бр. 
2 до бр. 6, скреће у правцу запада обухватајући кат. парц. бр. 829, 830, 831, 832/1, 832/2, 
847/1, 847/2, 838/1, 838/2, 837/1, 837/4 са припадајућим објектима, наставља Савским 

тргом, Карађорђева, Земунски пут, Железничка, Хаџи Николе Живковића, Зворничка, 
Херцеговачка, Мостарска до обале Саве, обалом Саве до Моста Братства и јединства 
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(Бранков мост), односно Бранкове улице. Почетак развоја Савске вароши, некадашњег 
предграђа Београда, или Савске јалије, припада времену доношења Хатишерифа 1830. 
године и осамостаљивања српске власти. Ово подручје се везује за економски, привредни 

и друштвени успон државе у целини, на шта је у великој мери утицала изградња прве 
српске железнице што је истовремено био највећи подстицај развоју града на обали реке 

Саве. У том периоду су уз реку Саву никли бројни привредни, као и низ стамбено 
пословних објеката. Крајем 19. и почетком 20. века простор Савамале је формиран 
урбанистички, регулисане су његове улице, извршена је парцелација, почела је изградња 

пристаништа и кеја. Савамала данас представља јединствени простор са очуваним 
градитељским наслеђем из свих периода њеног постојања. Предметни простор ужива 

статус претходне заштите који поседује  архитектонско-урбанистички и културно-
историјске вредности. Сходно наведеним вредностима простора циљ пројекта је 
утврђивање просторно културно-историјске целине „Савамала“ за културно добро. 

Реализовано је теренско истраживање простора, као и формирање евиденционих картона 
и извршена је категоризација објеката.   

6. Просторно културно историјска целина Западни Врачар 

Граница целине обухвата простор који ограничавају улице: Краља Милана, Светозара 
Марковића обухватајући припадајуће катастарске парцеле на непарној страни улице 

Светозара Марковића, Немањина, Булевар ослобођења, Катићева, Тиршова, Краља 
Милутина, Пастерова, Ресавска до Краља Милана. Сходно наведеним вредностима 

простора циљ пројекта је утврђивање просторне културно-историјске целине Западни 
Врачар за културно добро. Сходно наведеним вредностима простора циљ пројекта је 
утврђивање просторно културно-историјске целине „Западни Врачар“ за културно добро. 

Реализовано је теренско истраживање простора, као и формирање евиденционих картона 
и извршена је категоризација објеката.  

7. Посторно културно историјска целина Смиљанићева улица 

Израђен је Предлог Одлуке о утврђивању за културно добро. Смиљанићева улица у 
Београду (у даљем тексту: просторно културно - историјска целина), налази се у Београду, 

на територији општине Врачар и обухвата блок између улица Смиљанићеве, Његошеве, 
Крунске и Улице кнегиње Зорке, изузимајући к.п. бр.520, 521 и 522, односно просторно 
културно-историјска целина обухвата катастарске парцеле бр.511, 512, 513, 514, 515, 516, 

517, 518, 519, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530 и 531 све К.О.Врачар у мешовитој 
својини. Смиљанићева улица представља градски простор који је формиран крајем 19. и 

почетком  20. века. Иако се протеже од Макензијеве улице до Крунске, са културно - 
историјског и архитектонско - урбанистичког аспекта највреднији део Смиљнићеве улице 
је на потезу од Његошеве до Крунске улице, у оквиру блока између улица: Његошеве, 

Кнегиње Зорке, Крунске и Смиљанићеве. Просторно културно – историјска целина 
„Смиљанићева улица“  иако обухвата мањи простор, због својих карактеристичних 

типолошких одлика и архитектонско – урбанистичке вредности, односно због чињенице 
да формира један складан амбијент са почетка 20. века, каквих је мало сачувано до данас, 
представља непроцењиво наслеђе и сведочанство у оквиру хронологије развоја 

престонице. Специфичан улични потез који чине приземне куће аутентичног изгледа, 
грађене у истом временском периоду и истих типских одлика и стилизације, нераскидиви 

је део  архитектонско – урбанистичког развоја ширег подручја Источног Врачара. Визија 
двојице странаца о новом, урбанизованом насељу на запуштеном терену, разнолика 
социолошка структура становника од грађевинара, генерала/мајора учесника у Првом 

светском рату, доктора, судија до професора на Универзитету која разоткрива посебност 
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улоге појединца и његовог утицаја у различитим сферама српског друштва са почетка 20. 
века и надаље, представљају културно – историјско наслеђе ове значајне и вредне целине.  

8. Споменик културе Државни савет и главна контрола  

Зграда Државног савета и Главне контроле подигнута је 1889. године према пројекту 
архитекте Душана Живановића. Првобитно, зграда је замишљена као једноспратни, 

угаони и симетрично обликован објекат правоугаоне основе. Академски обликованом 
главном фасадом, према улици Кнеза Милоша, доминирао је наглашени средишњи 
ризалит са двојним улазом и степеништем у приземљу и атиком на врху са едикулом у 

којој се налазио грб Краљевине Југославије. Доградња другог спрата, уз мање измене 
постојеће фасаде, изведена је након Првог светског рата према пројекту самог аутора. 

Убрзо након доградње спрата, 1921. подигнуто је ново крило зграде према улици 
Адмирала Гепрата. С обзиром да ова проширења нису била довољна, 1923. је израда новог 
пројекта поверена руском архитекти Николи Краснову. Према његовој замисли дограђена 

су још два крила, чиме је формирана четвороугаона, монументална грађевина са 
унутрашњим двориштем. Краснов је дограђене делове прилагодио постојећим фасадама. 

Над централним ризалитом фасаде према парку изведена је атика, надвишена едикулом у 
чијем је кружном пољу смештен грб Краљевине. Зграда представља наменски грађен 
државни административни објекат.  

 
4.1.2. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА  

 
Током 2020. године вршена су систематска истраживања фондова у смислу допуне 

постојеће грађе: 

Истраживање и формирање базе података простирања лагума и подземних пролаза у 
Београду; Преузета грађа од В. Голубовића о лагумима на подручју града од интереса за 
заштиту споменичких целина и простора Београда, према плану рада 2020. године. У 

садржају су Косанчићев венац, Земун и вариа. Преузета грађа је архивски  сложена. 
Лагуми представљају значајан сегмент наслеђа Београда. Настали су  као последица  

економских и стратешких потреба становништва на  посебној геоморфолошкој структури  
тла. Познато је да  се налазе у заштићеним просторно културноисторијским целинама 
Старо језгро Земуна и Косанчићев венац и да су повезани с заштићеним грађевинским 

фондом. 
 

 
4.1.3. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД  

ПРЕТХОДНОМ  ЗАШТИТОМ  

1. Прикупљање, систематизовање и обрада документације за културна добра и добра 

која уживају претходну заштиту  
Документација o културним добрима и добрима која уживају статус претходне заштите 

настаје у свим фазама рада Службе заштите и истовремено постаје полазиште за све 
будуће послове у области заштите културног наслеђа – од истраживања, евидентирања, 
вредновања, преко израде конзерваторско-рестаураторских пројеката, утврђивања услова 

за израду урбанистичких планова и утврђивању услова за предузимање мера техничке 
заштите, до праћења извођења радова на техничкој заштити и спровођењу мера правне 

заштите. Како архитектонско и културно наслеђе представља саставни део савременог 
начина живота, те у складу са тим трпи константне промене, неопходно је да се постојећа 
документација у континуитету допуњава имовинско-правним подацима, фото и 

техничком документацијом и ажурира новим историографским сазнањима. С друге 
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стране, у циљу адекватног приступа наслеђу, ажурно обавештавање др угих јавних служби 
и сопственика о свим насталим променама у вези са статусима објеката и простора чини 
једну од важних тачака доступности информација о културном наслеђу. У циљу 

реализације програма вршено је редовно одржавање програмског система за вођење, 
управљање и коришћење документације непокретног културног наслеђа“, као и унос 

података за  стављање у функцију дигиталних докумената у 
2. Дигитализација документације   

Дигитализација и дигитализовање документације непокретног културног наслеђа на 

подручју града Београда представља дугорочну активност, која у Заводу за заштиту 
споменика културе града Београда у континуитету траје од 2007. године. Након неколико 

реализованих кампања дигитализовања аналогних докумената, у периоду 2017-2019. 
године израђена је и стављена у функцију вишекорисничка база података „Програмски 
систем за вођење, управљање и коришћење документације непокретног културног 

наслеђа“. Други сегмент рада на интерној бази података, а имајући у виду да је унос 
дигиталних докумената започет пре три године, као и чињенице да се документација о 

непокретним културним добрима у континуитету допуњава и ажурира, једна од фаза 
програма односиће се на допуну и ажурирање подбазе културних добара накнадно 
прикупљеним и дигитализованим документима.  Паралелно са унапређењем и допуном 

интерне базе података, Завод за заштиту споменика културе града Београда се прикључио 
Информационом систему непокретних културних добара Републичког завода за заштиту 

споменика културе, којим је умрежена служба заштите на подручју Републике Србије.  
 
 

4.1.4. РАДОВИ И ПРОЈЕКТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ 

 

1. Ревизија Пројекта рестаурације Бастиона I југоисточног фронта на Београдској 

тврђави – 2 фаза  

Пројекат за другу фазу рестаурације Бастиона I југоисточног фронта рађен је 2011. 

године. Пројекат садржи тада добијене услове и сагласност Републичког завода за 
заштиту споменика културе. Пројекат је подразумевао извођење радова на фланки 2, 
куртини 3, потпорним зидовима који дефинишу оба платоа и на денивелацији платоа. 

Проблеми на платоу код Војног музеја су многобројни и условљени нестабилним насипом 
на коме се налази Музеј као и постојањем казамата на једном делу бастиона. Пројекат из 

2011. године није садржао геомеханичка испитивања која би била неопходна за пројекат 
статике. Због околности у којима је неопходно испитивање геомеханике тла, након чега би 
се радио пројекат конструкције и канализације пројекат је подељен на две фазе и урађен је 

пројекат реконструкције и рестаурације зидова-делова фортификације: фланке 2, куртине 
3 и потпорних зидова. Наредна фаза ће се односити на плато, а предуслов за њу морју 

бити геомеханичка испитивиња и пројекат конструкције који би решавао велике проблеме 
слегања терена и консолидације насипа. 

2. Хитне интервенције   

У оквиру хитних интервенција Завод за заштиту споменика културе града Београда 
урадио je услове и извршио надзор над радовима на санацији гробница српских великана 

политичара и државника, као на: споменику краљу Петру I Карађорђевићу, споменику 
војводи Петру Бојовићу, споменику војводи Живојину Мишићу. Завод  за  заштиту 
 споменика  културе  града  Београда,  сопственим  средствима  у износу од пола милиона 

динара, а у оквиру годишњег програма пословања, урадио је рестаурацију саркофага у 
Земунском парку, а у оквиру комплетног уређења овог простора. Наиме, после 
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реконстукције парка и радова који су у току на рестаурацији и реконструкцији Земунске 
гимназије, Завод је преузео хитне интервеције на саркофагу који је био у дерутном стању 
више деценија. На тај начин заустављен је процес његове даље деградације. 

3. Враћање скулптуре слепог гуслара у парку Калемегдан  

На иницијативу Завода за заштиту споменика културе града Београда, а по одлуци 

Скупштине града Београда и Комисије за споменике и називе тргова и улица града 
Београда, у среду 11. новембра 2020. године откривена је скулптура „Слепи гуслар“ 
Паскија Пашка Вучетића, једини сачувани део споменичке композиције Споменика 

Карађорђу који је био на Калемегдану у периоду од 1913. до 1916. године. Постављање 
скулптуре је део активности на завршном уређењу простора у околини Споменика 

захвалности Француској, у зеленој површини са југозападне стране истог. Идеја о враћању 
скулптуре Слепи гуслар, пре више од двадесет година, потекла је од недавно преминулог 
археолога др Марка Поповића који је заједно са ЈП „Београдска тврђава“ и Музејом града 

Београда скулптуру пронашао. Скулптуру „Слепи гусар“ у оригинално стање вратио је 
вајар Зоран Кузманoвић, а изливени су делови који су недостајали – део малог прста, део 

гусала и штап. Бронзана скулптура „Слепи гуслар“ висока је 200 цм и налази се на 
постаменту од камена висине 40 цм. 

4. Конзервација археолошког материјала са локалитета Трг Републике и археолошког 

материјала Чесма Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави . Изведена је и 
конзервација римског жртвеника, који ће бити постављен у Великом барутном магацину 

на Београдској тврђави.    
 
4.1.5. ПРОГРАМИ У ЦИЉУ ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗАВОДА (изложбе, конференција и издавачка делатност)  

 

1. Обележавање 60 година Завода  

Завод за заштиту споменика културе града Београда је основан 27. маја 1960. године. 
Током шест деценија постојања стварао је и старао се о културном наслеђу Београда. 

Генерације стручних сарадника – архитеката, археолога, историчара уметности, етнолога, 
историчара, архитектонских и грађевинских техничара настојале су да споменичка 
баштина буде отргнута од заборава и сачувана за будућност. Бројни конзерваторско-

рестаураторски пројекти, археолошка истраживања, студије, елаборати, часописи, књиге, 
изложбе указивали су и указују на богатство материјалног и нематеријалног наслеђа 

насталог на тлу наше престонице. Програм обележавања 60 година од оснивања Завода за 
заштиту споменика културе града Београда предвидео је презентацију свих сегмената рада 
ове службе заштите непокретног културног наслеђа – покретном сликом, писаном речју, 

научно-стручним скупом. Током 2020. године услед избијања пандемије корона вируса 
прослава 60 година ЗЗСКГБ није одржана на планирани начин.  Израђен промотивни 

материјал, остварена је сарадња са студентима Факултета  Примењених уметности и у 
следећу 2021. годину је пренет завршетак радова на овом пројекту.  

2. Часопис „Наслеђе“ 

У децембру 2020. године изашао је XXI број часописа.  Од оснивања 1997. године часопис 
„Наслеђе“ је постао препознатљив научни часопис како по својој концепцији 

представљања нових резултата али и дизајну. Покренут је са идејом да резултати рада на 
истраживању, проучавању, валоризацији и конзервацији непокретног културног наслеђа, 
буду публиковани и доступни стручној и широј јавности, како би се на најадекватнији 

начин афирмисало културно наслеђе и рад Завода. Током претходних пар година покренут 
је низ активности да би часопис добио вишу научну  категорију што се ове године и 
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остварило тако да је категоризацијом Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја часопис „Наслеђе“ од 2020. године добио категорију М51 – врхунски часопис 
националног значаја.  

3. Мапе непокретних културних добара  
Пројекат мапирања непокретног културног наслеђа београдских општина и јавних 

споменика започет је 2018. године са циљем да се наслеђе презентује и путем 
картографије, посебно имајући у виду да баштина представља важан ресурс и туристичке 
понуде града. На географско-топографским мапама презентована су културна добра са 

својом локацијом, визуелним приказом и сажетим описом. Осим израде мапе у 
штампаном облику у сарадњи са локалним самоуправама, предвиђена је и њихова 

интерактивна веб презентација на интернет страници Завода за заштиту споменика 
културе града Београда. Током 2020. израђене су јединствена синтезна мапа непокретног 
културног наслеђа са приказом административне територије Београда и свих 17 општина 

и детаљним приказом урбаном центра града и зидна мапа непокретног културног наслеђа 
града Београда. Истовремено, урађена је припрема мапа на енглеском језику за следеће 

општине: Стари град, Земун, Савски венац, Врачар, Звездара и Гроцка.  
4. Десет каталога културних добара  

 Завод је 2008. године публиковао прву серију каталога за 10 појединачних културних 

добара на подручју Београда и до сада је реализовано једанаест серија каталога споменика 
културе. Циљ овог пројекта је афирмација и популаризација културне баштине широј 

јавности, едукација о значају и значењу наслеђа, као и иницирање нових културних 
итинерера. Каталог излази у тиражу од 1000 примерака за свако појединачно културно 
добро, урађени су двојезично, на српском и енглеском језику и садрже кратак историјат и 

валоризацију културног добра, историјске планове, архивске и савремене фотографије 
културног добра. У 2020. години израђени су каталози за следеће споменике културе: 
стару кућу на Варош капији, Музеј савремене уметности, кућу Радисава Стојановића, 

надгробни споменик војводе Павла Цукића, зграду представништва Првог дунавског 
паробродарског друштва, кућу породице Петронијевић, цркву Свете Тројице у Земуну, 

зграду „Хемпро“ на Теразијама, зграду Аеро клуба и музичку школу „Станковић“.  
5. Изложба „Православне цркве на територији Београда“ / „Молитвена изворишта 

– српска православна црквена архитектура на територији Београда - очуваност и 

трајање“ 

 Завод за заштиту споменика културе града Београда поводом 60 година од свог оснивања, 

као и великог јубилеја – 800 година аутокефалности српске православне цркве, припремио 
је изложбу о српским православним црквама на територији Београда под називом 
"Молитвена изворишта – српска православна црквена архитектура на територији Београда 

- очуваност и трајање". Изложба је отворена 12. октобра 2020. године у порти 
Вазнесењске цркве у Београду и трајала је месец дана. Реализована је у оквиру 

манифестације Дани европске баштине, средствима Секретаријата за културу Града 
Београда. На 45 табли је било приказано преко 70 цркава са свих седамнаест београдских 
општина, које се налазе и у оквиру епархија Београдско-карловачке, Сремске, Шумадијске 

и Ваљевске. Цркве су биле презентоване фотографијама, као и основним историјским, 
архитектонско-уметничким и техничким подацима. Изложбу је пратио каталог у ком су 

обухваћене све евидентиране цркве које су у надлежности Завода за заштиту споменика 
културе града Београда. Приликом припреме ове изложбе ревидирано је стање сакралне 
православне архитектуре на територији Београда, што је од посебног значаја за овај 

сегмент рада Завода за заштиту споменика културе града Београда.  
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6. Изложба „Време за наслеђе – Сатови на фасадама“ 

Изложба је отворена у оквиру манифестације Дани европске баштине чији је циљ 

указивање на битан део културног наслеђа и његову презентацију. С тим у вези, изложба 
је усмерила пажњу јавности на значајни сегмент грађевинског фонда града Београда и 

неоспорне споменичке вредности непокретног културног наслеђа. Будући да се  тема 
изложбе односила на објекте који у оквиру свог фасадног платна имају инкорпориран сат, 
а који су утврђени за споменике културе, изложба је била свакодневно посећена. У складу 

са новонасталом епидемиолошком ситуацијом, посета изложби је била могућа искључиво 
уз придржавање прописаних мера у циљу спречавања ширења вируса корона, односно 

биле су могуће појединачне посете уз придржавање прописаних мера, док вођења нису 
била могућа. 

 

4.1.6. ЕДУКАЦИЈА 

 

1. Програм „Беокул градска тура“  
Пројекат Београдска култура – Бео Кул Градска Тура се већ 7 година заредом реализује у 
сарадњи са београдским средњим школама. Сваке године пројекат има нову тему. 

Ученици ће својим вршњацима држати предавања о споменицима културе на овом 
простору, а стручни сарадници Завода ће говорити о делатности Завода, културном 

наслеђу у ширем смислу и његовој подели на споменике културе, просторно 
културноисторијске целине, археолошка налазишта и знаменита места. Циљ пројекта је да 
средњошколци разумеју шта је културно наслеђе и да на тај начин међу својим 

вршњацима подижу свест о потреби његовог очувања. Ове године је реализација пројекта 
започета у мало измењеној форми услед епидемиолошке ситуације-у онлајн формату. 
Нису планирана, нити утрошена било каква средства.  

2.  „Наслеђе за децу“  
На основу Плана рада Завода за заштиту споменика културе града Београда за 2020. 

годину, у оквиру програма Презентација културних добара и добара под претходном 
заштитом, Едукација, „Наслеђе за децу“, реализована је набавка услуге израде web верзије 
апликације, ios верзије апликације и додавање нових функционалности за све верзије 

апликације квиза знања „Београд – знам да чувам“. Предметна набавка је за израду 
обухватила примену технологије React Native.  

Током године у оквиру пројекта   „Наслеђе за децу“  остварена је сарадња и посета 
основним школама док су епидемиолошки услови то дозвољавали.  

 

4.1.7. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 

 

WEB презентација – Web презентација обезбеђује присуство Завода у „оnline“ медијима, 
што је подједнако важно као и присуство у штампаним медијима. Пласирање 
информација, али и директна комуникација и контакт са пратиоцима веб презентације, као 

и профила на друштвеним мрежама, било да су у питању странке или заинтересовани 
грађани данас представља нови стандард презентације и деловања институција.  Током 

2020. године израђен је нови савременији сајт, тако да је рад Завода видљивији. 
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4.1.8. УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА 

 

Учешће на стручним – научним скуповима у земљи 

 

1. Дан Друштва конзерватора и заштите споменика културе у Србији, 22. фебруар 2020. 
године у Београду.  

2. Годишња скупштина секције архитеката у Нишу од 16.01. до 18.01.2020. године. 

3. Рестаурација и санација објекта зграде Железничке станице Београд, Саветовање у 
организацији фирме Rofix, 12-14.06.2020. год, Тршић.  

4. Научно-стручни скуп Асоцијације просторних планера Србије и Географског факултета 
Универзитета у Београду: „Локална самоуптрава у планирању и уређењу простора и 
насеља: просторне интеграције“, новембар 2020. године. 

 

Учешће на стручним скуповима у иностранству 

 

1. Учешће у обуци „3 rd SUMMER SCHOOL - Methodological conservation of building stones 
for the preservation of Armenian heritage“.  

2. Међународна конференција „Villages and neighborhoods at risk of abandonment. Strategies 
for knowledge, enhancement and restoration“, Фиренца, Италија 25-26 новембар 2020. 

године. 
3. 56 међународна конференција ISOCARP-а „Post-Oil City“  у Катару, 2020. године. 
 

 

4.2. ПРОГРАМИ КОЈИ НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ, А БИЛИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ 

ПЛАНОМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

1. Бели медвед  

Израда пројекта санације реконструкције, рестаурације и адаптације Кафане Бели медвед 
у Земуну.  Пројекат није ни започет јер није био обезбеђен физички приступ објекту. Кућа 
је закључана и немогуће је ући у њу и извршити увид у постојеће стање, што је неопходно 

урадити како би се сагледао обим посла.  
2. Римски бунар  

Ревизија Пројекта рестаурације Римског бунара – отпочета је реализација пројекта која се 
односи на снимање постојећег стања и конзерваторско рестаураторске радове. Услед 
избијања пандемије корона вируса нису реализоване ревизије фаза пројекта: 

хидроизолације и статике, електроенергетских инсталација, термотехничких инсталација.   
 

4.3. ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ, А НИСУ 

БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА 

 

1. На основу Уговора о пружању услуга израде техничке документације који је склопљен 
са Јавним предузећем „Београдска тврђава“ израђени су Пројекти архитектуре и 

конструкције (ИДР, ИДП и ПЗИ) реконструкције, адаптације и рестаурације 

комплекса Зиндан капије са ревитализацијом  кула– фаза 1. Пројекат рестаурације и 
конзервације комплекса Зиндан капије са ревитализацијом  кула – фаза 1, обухвата обе 

куле Зиндан капије, пролаз капије као и приступне ходнике, капонир који дели ров 
испред Јужне куле и ров Североисточног бедема, контраескарпу рова Јужне куле и 
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подземну просторију Лучног Конзерваторски надзор над извођењем бедема. Пројектом 
рестаурације предвиђено је  санирање проблема утицаја атмосферилије, уз одвођење 
воде са горњих површина кула и изнад сводова ходника. Пројекат има за циљ заштиту 

постојећих утврђења и очување изворног затеченог стања са што мањим бројем 
интервенција које су неповратног карактера; презентовање приоритетних делова 

утврђења; ревитализовање постојећих простора.  
2. На иницијативу заменика градоначелника израђен је  Пројекат санације и рестаурације 

Спомен обележја на месту погибије Кнеза Михаила Обреновића у Кошутњаку. 

Завод за заштиту споменика културе града Београда je израдио Идејни пројекат санације 
и рестаурацијe и спровео извођење радова. Урађена је рестаурација камених зидова и 

стубова (прање и чишћење камена, чишћење спојница и фуговање), рестаурација 
каменог степеништа на улазу као и дренажа тла унутар спомен обележја ради 
растерећења накривљеног зида. Извршена је стабилизација и  враћање нагнутог зида у 

првобитни вертикални положај. Након рестаурације урађена је консолидација камена 
премазом који има и функцију заштите камена од графита и његовог даљег пропадања. 

Унутар простора урађено је фино планирање земље након чега је посађена је и нова 
трава. Ланци од кованог гвожђа су такође рестаурирани, делови који су недостајали и 
дотрајали су замењени по узору на постојеће, односно према детаљима из архивске 

документације. Извођење радова трајало је месец дана.  
3. Израђен је елаборат  са Предлогом Одлуке о утврђивању „Сава центра“ за споменик 

културе. 
4. Изведени су радови на реконструкцији Споменика Победник, на Београдској тврђави. 

Завод за заштиту споменика културе града Београда је израдио пројекат и спровео 

радове на реконструкцији. По завршетку радова припремљена је и реализована изложба 
о реконструкцији, која је била постављена на Платоу код Споменика Победнику.  

5. У оквиру сарадње на изради новог Плана детаљне регулације Кнез Михаилове улице 

успостављена је сарадња са Републичким заводом, урађено теренско истраживање и 

валоризација објеката, припремљен каталог споменика културе као и историјат и 

валоризација простора.  

6. На иницијативу Привредног суда у Београду Завод за заштиту споменика културе града 

Београда је отпочео извођење радова на пројекту рестаурације фасада на објекту 

Привредног суда  у Ул. Масариковој бр. 2 у Београду. 
7. На основу опредељених средстава Министарства културе и информисања Републике 

Србије, извршена је процена и сагледавање приоритетних радова на инвестиционом 
одржавању Задужбине „Доситеја Обрадовића“ у Београду, улица Краља Милана број 

2.  У оквиру израђеног предмера и предрачуна планираних радова на инвестиционом 
одржавању простора задужбине, сагледано је стање објекта, где се као неопходност 
наметнула  реализација завршне фазе радова на започетој замени потпуно дотрајале 

фасадне столарије. Покренут је поступак јавне набавке за избор извођача радова на 
замени преостале дотрајале и потпуно оштећене фасадне столарије Задужбине и радови 

су реализовани по предвиђеној динамици уз вршење конзерваторског надзора.    
8. Завод за заштиту споменика културе је израдио Пројекат рестаурације фасада 

Спиртине куће, Главна 9 у Земуну. 

9. Услед изузетно лошег стања споменика културе Кућа са сунчаним сатом, Завод за 
заштиту споменика културе града Београда је израдио Пројекат статичке санације  

кровне конструкције и атике на Кући са сунчаним сатом у Ул. главној бр.  23 у 
Земуну (споменик културе, Решење Завода за заштиту споменика културе АПВ бр. 220 
од 27.2.1951.) На Кући са сунчаним сатом  у Главној 23 у Земуну, која је била у плану за 
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рестаурацију фасада током 2019. године, нису  извршени радови на рестаурацији  
уличних фасада због лошег стања у коме се налази кровна конструкција и атика, чија је 
статичка санација предуслов за рестаурацију фасада.   

 
Пројекти отпочети и анексирани до краја 2021 суфинансирани од стране Министарства 

културе и информисања: 
 
10. Финансирање извођења радова на текућем одржавању дела објекта Техничке школе за 

дизајн коже у комплексу Старог сајмишта за потребе Меморијалног центра „Старо 
сајмиште“На иницијативу Министарства културе и информисања Републике Србије 

израђен је предмер и предрачун потребних радова на инвестиционом одржавању 
Техичке школе за дизајн коже у оквиру комплекса Старо сајмиште за потребе рада 
Меморијалног центра Старо сајмиште. Урађено је техничко снимање дела објекта, а 

снимање целог објекта А и објекта Б биће настављено како би се комплетирала 
техничка/графичка документација. На основу консултација са Министарством културе и 

информисања усвојен је обим радова и упућен је захтев за добијање средстава за 
реализацију. Средства су добијена и покренут је поступак јавне набавке за избор 
извођача радова на текућем одржавању дела објекта Техничке школе за дизајн коже у 

оквиру комплекса Старог сајмишта.  
11. Финансирање израде Техничке документације – Идејног решења, Идејног пројекта и 

Пројекта за извођење за реконструкцију, адаптацију и санацију Централне куле на 
Старом сајмишту, која се налази у улици Старо Сајмиште бр. 3, Београд, на к.п. 2360 КО 
Нови Београд - средства Министарства културе и информисања.  

12. Суфинансирање пројекта: Заштите и конзервације римске  гробнице у Брестовику са 
конзервацијом и рестаурацијом зидног сликарства- прва фаза Снимљено 3д постојеће 
стање. 

13. Суфинансирање Пројекта Ангажовање младих стручњака на изради предлога за 
утврђивање евидентираних целина за културна добра ( просторно културно-историјске 

целине). 
14. Суфинансирање израде пројекта санације реконструкције, рестаурације и адаптације 

Кафане Бели медвед у Земуну, Василија Василијевића бр. 10. 

15. Суфинансирање Обележавања 60 година Завода за заштиту споменика културе Града 
Београда средства Министарства културе и информисања. 

 
5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРНИМ 

ДОБРИМА И ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ГРАЂЕЊУ  

 

5.1.   Преглед извршених конзерваторских надзора  

 

5.1.1.  Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката : 
1. Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији и адаптацији, 

рестаурацији и конзервацији, хотела Бристол, Карађорђева 50 у Београду. 
2. Конзерваторски надзор над извођењем радова на рестаурацији интарзираног паркета  у 

Завичајном музеју Земуна,  Главна 9, Земун. 
3. Конзерваторски надзор над извођењем  радова на рестаурацији столарије у Завичајном 

музеју Земуна, Главна 9. 

4. Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији Земунске гимназије у 
Градском парку бр.  1 у Земуну. 
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5. Конзерваторски надзор над извођењем радова над извођењем радова на Пројекта за 
извођење Заштите, презентације и ревитализације Сектора Југоисточног бедема Горњег 
града Београдске тврђаве са уређењем ентеријера у циљу формирања визиторског 

центра – комплекс Сахат капије и Барокне капије.  
6. Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији Споменика 

Победнику на Београдској тврђави.  
7. Конзерваторски надзор на извођењу радова на санацији три моста на Београдској 

тврђави (мостови код Зиндан, Деспотове и Карађорђеве капије).  

8. Конзерваторски надзор на рестаурацији Споменика кнезу Михаилу на Тргу републике 
у Београду.  

9. Конзерваторски надзор замена столарије задужбина „Доситеја Обрадовића“ у Београду, 
улица Краља Милана број 2. 

10. Конзерваторски надзор  Стара школа у Жаркову. 

11. Конзерваторски надзор споменик кнезу Станоју у Зеокама – измештање. 
12. Конзерваторски надзор над извођењем радова на Спомен обележју на месту погибије 

Кнеза Михаила Обреновића у Кошутњаку. 
13. Конзерваторски надзор угао Книћанинове и Скендер бегове.                                                   
14. БЕКО, Булевар војводе Бојовића, радови на реконструкцији и доградњи објекта. 

15. Конзерваторски надзор над извођењем радова на санацији објекта Инфективне клинике 
Клиничког центра Србије.  

 
5.1.2. Радови на рестаурацији фасада конзерваторски надзор: 

 

1. Кућа Николе Пашића, Француска број 21. 
2. Црква Св. Тројице у Земуну. 
3. Централни институт за конзервацију у ул. Теразије бр. 26 – Балканска бр.7 

(реконструкција и рестаурација фасада и дела објекта). 
4. Астрономска опсерваторија, Школски павиљон, Волгина 7 (рестаурација фасада и 

санација крова). 
5. Зградa Железничке станице, Савски трг бр. 2. 
6. Земунска општина, Магистратски трг 1, Земун. 

7. Конзерваторски надзор над извођењем радова на рестаурацији фасаде објеката 
Природњачког музеја у Ул. Његошевој бр. 51, санацији крова објеката Природњачког 

музеја у Ул. Његошевој бр.51 и Ул. Кнегиње Зорке бр.57 и текућем одржавању Галерије 
Природњачког музеја на Великом равелину Југоисточног фронта Београдске тврђаве. 

8. Кнез Михаилова 20 – Чика Љубина 7. 

9. Стари ДИФ, Соколски дом, Делиградска 27. 
10. Етнографски музеј, Студентски трг 13. 

11. Национална служба за запошљавање, Краља Милутина 8. 
12. Хотел Балкан, Призренска 2.   
13. Велики рефрактор Астрономске опсерваторије, Ул. Волгина 7.  

14. Авијатичарски трг 2 Земун, рестаурација фасаде.  
15. Авијатичарски трг 4 Земун, рестаурација фасаде.  

16. Авијатичарски трг 6 Земун, рестаурација фасаде.   
17. Авијатичарски трг 8 Земун, рестаурација фасаде.  
18. Авијатичарски трг 10 Земун, рестаурација фасаде.   

19. Зграда Железнице Србије, Немањина 6. 
20. Основна школа Краљ Петар II Карађорђевић у Марулићевој улици бр. 8. 
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5.1.3. Преглед извршених археолошких надзора  

 

1. Увид у стање на терену – Скендербегова 12. 
2. Праћење земљаних радова на изградњи стубова за видео надзор (Страхињића бана – 

неколико локација, Узун Миркова, Душанова). 
3. Археолошки надзор током изградње новог стамбено-пословног објекта у улици Цара 

Уроша 37. 

4. Археолошки надзор током изградње новог стамбено-пословног објекта у Книћаниновој 
улици бр. 5. 

5. Увид у стање на терену – Зетска 7. 
6. Увид у стање на терену – Капетан Мишина 39. 
7. Увид у стање на терену – Милорада Гавриловића 3. 

8. Археолошки надзор током изградње гарни хотела у Зетској улици бр.7. 
9. Археолошки надзор током затрпавања и делимичне конзервације (до изградње новог 

објекта) остатака Старе синагоге у улици Високог Стевана 5-7. 
10. Праћење земљаних радова на изградњи новог кабловског вода у Капетан Мишиној 

улици (ископ се обављао без претходно прибављене сагласности Завода; извођач и 

инвеститор радова ЕПС). 
11. Aнализа остеолошког материјала и упутства извођачима са депоније Винча. 

12. Археолошки надзор током изградње новог стамбено-пословног објекта у Капетан 
Мишинoј улици број 39. 

13. Археолошки надзор током изградње новог стамбено-пословног објекта у 

Скендербеговој 12 и заштитне археолошке интервенције. 
 
5.2.1. Сарадња на изради просторних и урбанистичких планова кроз израду Услова 

чувања, одржавања и коришћења културних добара и добaра која уживају статус 

претходне заштите и мере њихове заштите за потребе просторних и 

урбанистичких планова  

Током 2020. године издато је 60 издатих услова.  
 

1. План детаљне регулације за блок између улица: Браће Крсмановић, Травничке и 
Карађорђеве, Градска општина Савски венац; 

2. План детаљне регулације за катастарску парцелу 11446/2 КО Савски венац, на углу 
улица Пушкинове и Бањичких жртава, Градска општина Савски венац; 

3. План  детаљне регулације амбијенталне целине „Крунски венац“- блокови између 

улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима 
Горког, Градска општина Врачар ; 

4. План детаљне регулације за подручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, 
Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра Мећаве, Градска 
општина Чукарица;  

5. Измена и допуна плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке 
станице у блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд;  

6. План детаљне регулације за подручје западно од улице Бахтијара Вагабзаде, Градска 
општина Савски венац; 

7. Измена и допуна плана детаљне регулације четири месне заједнице општина Звездара 

и Вождовац – насеље Падина, за блок између улица Цветанова ћуприја и 
саобраћајница С2; 
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8. План детаљне регулације центра за управљање комуналним отпадом - трансфер 
станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац; 

9. План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне 

разраде за  I фазу прве линије метро система; 
10. Измена и допуна плана детаљне регулације дела централне зоне, Просторна целина 

Врачар, за подручје између улица Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, 
Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шуматовачке и Максима 
Горког, за блок између улица Цара Николаја II, Саве Текелиије, Вукица Митровић и 

Цељске; 
11. План детаљне регулације за блок између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, 

Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, Градска општина Савски венац ;     
12. План детаљне регулације за део Орловског насеља у Миријеву, Градска општина 

Звездара; 

13. Измена и допуна плана детаљне регулације насеља „Плави хоризонти“, Градска 
општина Звездара; 

14. Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Плави Хоризонти за блок између 
улица Курирска, др Борислава Вујадиновића, Рајка Лешјанина и Стојана Марковића, 
Градска општина Земун; 

15. Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Плави Хоризонти за блок између 
улица Курирска, др Борислава Вујадиновића, Рајка Лешјанина и Стојана Марковића, 

Градска општина Земун; 
16. План детаљне регулације дела привредне зоне Баташево, Градска општина 

Младеновац; 

17. План детаљне регулације дела Зрењанинског пута са контактним подручјем, од 
канала Сабеш до саобраћајнице Северна тангента, Градска општина Палилула ; 

18. План детаљне регулације подручја уз Виноградарску улицу, са саобраћајном везом до 

аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин - III фаза; 
19. Измена и допуна плана детаљне регулације за насеље Мали Мокри Луг (фаза I) за део 

блока између Булевара краља Александра и улица Првомајске, Народног фронта, 
Босанске, Хазарске и Павла Васића, Градска општина Звездара; 

20. План детаљне регулације за подручје између улица 16. октобра, Матице српске и 

границе Регулационог плана насеља Миријево, Градска општина Звездара; 
21. Измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине између улица: 

Господара Вучића, Грчића Миленка и Устаничке - општина Вождовац, за блок 
између улица: Рада Кончара, Бањалучка, Тодора Дукина и Војводе Пријезде; 

22. Измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац за 

грађевинску парцелу П1, Градска општина Стари град; 
23. План генералне регулације привредне зоне уз насеље Грмовац, Градска општина 

Земун; 
24. План детаљне регулације подручја између улица: Прешевске, Батутове и Милана 

Ракића и границе комплекса Основне школе „Вељко Дугошевић“, Градска општина 

Звездара; 
25. Измена  и допуна плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са 

пратећим садржајима (лева и десна страна), на средњој стационажи km 173+000 
инфраструктурног коридора ауто-пута Е-75 Суботица - Београд, на кат. Парцелама 
708/1, 711/2, 712/1 и 713/1 све КО Батајница, у смеру ка Суботици, Градска општина 

Земун; 
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26. План детаљне регулације за подручје уз Улицу виноградску од инфраструктурног 
коридора до границе КП 4601/3 КО Сурчин, Градска општина Сурчин; 

27. План детаљне регулације за расплет 220 kV надземних водова и увођење надземног 

вода 110 kV бр. 117/1 у ТС „Београд 3“, градске општине Чукарица, Раковица и 
Вождовац; 

28. План детаљне регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског 
венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица; 

29. План детаљне регулације за комплекс „Авала филма, градска општина Чукарица; 

30. План детаљне регулације блока 39, Градска општина Нови Београд; 
31. План детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, Градска општина Земун; 

32. Измена и допуна плана детаљне регулације „Ада Циганлија“ за изградњу триатлонске 
стазе; 

33. План детаљне регулације амбијенталне целине „Крунски венац“- блокови између 

улица: Каленићева, Милешевска, Војводе Драгомира, Новопазарска и Максима 
Горког, Градска општина Врачар ; 

34. Прелиминарни услови заштите културног наслеђа за потребе израде Плана детаљне 
регулације саобраћајнице „Трансверзала“ на делу од Булевара кнеза Александра 
Карађорђевића до Булевара ослобођења, градске општине Савски венац и Врачар и 

Плана детаљне регулације за подручје између улица: Делигратске, Пастерове, 
Ресавске, Вишеградске, кнеза Милоша и ауто-пута, градска општина Савски венац – 

радна верзија; 
35. Измене и допуне плана постављања башти угоститељских објеката на површинама у 

оквиру пешачких зона и на јавним површинама на подручју просторно културно-

историјских целина: Подручје око Доситејевог лицеја, Подручје Кнез Михаилове 
улице, Топчидер, Косанчићев венац и Скадарлија;  

36. Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Аутопут“ у 

Новом Београду, Земуну и Сурчину, за блок између улица Марка Челебоновића, 
саобраћајнице Т6 и новопројектоване саобраћајнице, Градска општина Нови Београд; 

37. Измена и допуна плана детаљне регулације за потез дуж улица Земунска - Тошин 
бунар на Новом Београду, Градска општина Нови Београд ; 

38. Измена и допуна плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица 

Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране 
Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, 

општина Врачар, за део блока 137, између улица Браничевске, Стојана Протића, 
Подгоричке и Дубљанске; 

39. План детаљне регулације блока 31 у Новом Београду, Градска општина Нови Београд ; 

40. План детаљне регулације за блок између улица: Милоја Ђака, Михаила Аврамовића, 
Баје Пивљанина, Велисава Вуловића и катастарске парцеле 21446 КО Савски венац, 

Градска општина Савски венац; 
41. Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје између улица Војводе 

Шупљикца, Радивоја Кораћа, Милешевске, Мата Видаковића, Даничареве, Јована 

Рајића, Теодора од Сталаћа и Жичке, за блок између улица: Јована Рајића, Гружанске, 
Карловачке и Теодора од Сталаћа; 

42. Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Аутопут“ у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину за Блок 26 ; 

43. План постављања тезги и других покретних привремених објеката на територији 

Града Београда – подручје Градске општине Нови Београд; 
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44. Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Сремчица за део блокова 186 и 
187, Градска општина Чукарица; 

45. Измена и допуна плана детаљне регулације за подручје привредне зоне „Аутопут“ у 

Новом Београду, Земуну и Сурчину за блокове 42 и 48 у оквиру блока 53, Градска 
општина Нови Београд; 

46. Прва фаза Београдског метроа – Студија изводљивости и идејни пројекат; 
47. Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Сремчица за део блокова 186 и 

187, Градска општина Чукарица; 

48. Просторни план подручја посебне намене коридора аутопута Београд – Зрењанин – 
Нови Сад; 

49. Плана детаљне регулације за подручје између Аутопута Е-70, комплекса Аеродрома 
„Никола Тесла“ и обилазног Аутопута Добановци-Бубањ поток, Градска општина 
Сурчин; 

50. Измена и допуна плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове 
између улица Мис Ирбијеве и Устаничке, блокови Д23-Д25, Д36-Д43 и део Д26, за 

блок Д25б; 
51. План детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина 

Стари град, (у сарадњи са колегама из Републичког завода)  припрема елабората за 

рани јавни увид; 
52. Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља 

града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „ Београд на води“; 
53. План детаљне регулације за део блока између улица Ендија Ворхола (Лазаревачки 

друм), Ваљевске и Ивице Девчића, Градска општина Чукарица; 

54. План детаљне регулације за надзиђивање склоништа у насељу Борча - блок између 
улица Беле Бартока, Јулије Делере и Ратних Војних инвалида, Градска општина 
Палилула; 

55. План детаљне регулације Привредне зоне „Иво Лола Рибар“ у Железнику, Градска 
општина Чукарица; 

56. План детаљне регулације проширење стамбене зоне у североисточној зони насеља 
Зуце, Градска општина Вождовац; 

57. План детаљне регулације за надзиђивање склоништа у блоку између улица Ратка 

Митровића, Јабланичке и Шавничке, Градска општина Чукарица;  
58. Измена и допуна плана детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун, ради 

надзиђивања склоништа у блоку између улица Мајора Зорана Радосављевића, Краља 
Милана Зетског и Стевана Дубајчића ; 

59. План детаљне регулације ширег подручја уз Кнез Михаилову улицу, Градска општина 

Стари град, (у сарадњи са колегама из Републичког завода)  припрема елабората за 
рани јавни увид;  

60. Измена и допуна плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (целине I-XIX) – I фаза; 

   

5.2.2. 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)  

Током 2020. године издато је 44 мишљења. 
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1. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за комплекс аеродрома „Никола Тесла 
Београд“, градске општине Сурчин, Нови Београд, и Земун са Извештајем о 
стратешкој процени утицаја предметног Плана на животну средину;  

2. Мишљење на Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова 
система даљинског грејања у Београду II фаза, I етапа - дистрибутивна топловодна 

мрежа од Паштровићеве и Кировљеве улице до топлане ТО „Баново брдо“ са 
комплексом топлане ТО „Баново брдо“, Градска општина Чукарица; 

3. Мишљење на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације Врачарског платоа 

између улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж 
парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре 

Станковића, за део блока између улица: Мутапове, Боре Станковића, Бранислава 
Пекића и Макензијеве, Градска општина Врачар ; 

4. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације блока између улица: Џорџа 

Вашингтона, Булевара деспота Стефана и Цетињске, Градска општина Стари град; 
5. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације подручја између обилазног ауто-пута и 

Кружног пута код насеља Кијево, Градска општина Раковица са Извештајем о 
стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину; 

6. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за комплекс „VIRGINIA“, Градска 

општина Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну 
средину; 

7. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације дела насеља Кумодраж, Градске 
општине Вождовац и Звездара; 

8. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за ново насеље Овча, Градска општина 

Палилула; 
9. Мишљење на Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова 

система даљинског грејања у Београду II Фаза I етапа – целина топлана ТО „ Церак“ и 

дистрибутивна топловодна мрежа дуж улице Патријарха Јоаникија, градске општине 
Чукарица и Раковица, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 

средину предметног плана; 
10. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за комплекс спорта и образовања на 

углу улица Војводе Шупљикца и Ватрослава Јагића, Градске општине Звездара и 

Врачар; 
11. Мишљење на План детаљне регулације за блок између улица: Батутове,  Булевара 

краља Александра, Милоша Зечевића и Радоја Домановића, Градска општина 
Звездара; 

12. Мишљење на Урбанистички пројекат ТС 220/110 kV „Београд 3“; 

13. Мишљење на План детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и 
wellnes и spa центра на подручју КО Кораћица, Градска општина Младеновац са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину; 
14. Мишљење на План детаљне регулације дела блокова 18а и 69, Градска општина Нови 

Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину; 

15. Мишљење на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације насеља Батајница, 
Градска општина Земун, за део улице Нова 47; 

16. Мишљење на Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације просторне целине 
Косанчићев венац за део блок између улица: Карађорђеве, Великих степеница и 
Косанчићевог венца, Градска општина Стари град, 

17. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације дела III Месне заједнице у Лазаревцу - 
за улице Бранка Пешића, Солунску, Славише Ђорђевића и Нову улицу (продужетак 
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Улице Славише Ђорђевића до везе са Улицом Милентија Поповића), Градска 
општина Лазаревац;  

18. Мишљење на Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације подручја уз Јужни 

булевар, између улица: Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара 
Вучића, 1. Фаза разраде ПДР 9. Месне заједнице на Врачару, за део блока 156 ; 

19. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације Фабрике картона „Умка“, Градска 
општина Чукарица; 

20. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за насеље Велико село, Градска 

општина Палилула; 
21. Мишљење на Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације четири месне 

заједнице, општина Звездара и Вождовац - насеље Падина, за блок између улица 
Цветанова ћуприја и саобраћајнице С21; 

22. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица: Кнегиње Зорке, 

Светог Саве, Охридске и Булевара Ослобођења, Градска општина Врачар ; 
23. Мишљење на предложену иницијативу о изради Измене Плана детаљне регулације за 

подручје између улица: Француска, Цара Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће 
пруге на Дорћолу, општина Стари град, у делу блока 36 ; 

24. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за комплекс социјалног становања у 

насељу Овча, Градска општина Палилула; 
25. Мишљење на Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације комплекса аутобуске 

и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд, 
за комплекс аутобуске станице; 

26. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за део блока између улица Адмирала 

Гепрата, Кнеза Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина Савски венац ; 
27. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације насеља „Радиофар“, Градска општина 

Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја планираних намена на 

животну средину; 
28. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за насеље Сланци, Градска општина 

Палилула; 
29. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за комплекс РАТЕЛ-а у Добановцима, 

Градска општина Сурчин; 

30. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације локације „Мали пролаз“ део насеља 
Међулужје у Младеновцу, Градска општина Младеновац; 

31. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за подручје западно од Улице 
Бахтијара Вагабзаде, градске општине Савски венац и Вождовац са Извештајем о 
стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину; 

32. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за део Орловског насеља у Миријеву, 
Градска општина Звездара; 

33. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације локације „Моравска“ – део насеља 
Баташево у Младеновцу, Градска општина Младеновац; 

34. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације дела Макишког поља,  Градска 

општина Чукарица; 
35. Мишљење на Нацрт плана генералне регулације насеља Добановци, Градска општина 

Сурчин, за блокове В10 и В14; 
36. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације подручја између Кумодрашког потока 

и насеља „Падина“, Градска општина Вождовац; 

37. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за комплекс WEST 65, Градска 
општина Нови Београд; 
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38. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица: Браће 
Крсмановић, Травничке и Карађорђеве, Градска општина Савски венац; 

39. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV „Београд 

44“ (Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи 
надземни вод 110 kV (БР.104/2) и реконструкцију постојећих надземних водова, 

градске општине Сурчин и Нови Београд са Извештајем о стратешкој процени 
утицаја Плана на животну средину; 

40. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица Милоја Ђака, 

Михаила Аврамовића и Омладинске, Градска општина Савски венац; 
41. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за блок између улица: Незнаног јунака, 

Доментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, Градска општина Савски венац ; 
42. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације центра за управљање комуналним 

отпадом – трансфер станице у Младеновцу, Градска општина Младеновац са 

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана;  
43. Мишљење на Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације ширег подручја уз 

улицу Војводе Степе – фаза I1, општина Вождовац за блок 4, између улица: Војводе 
Степе, Борисављевићеве, Пироћанчеве и Боже Јанковића ; 

44. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за део блока 20, Градска општина Нови 

Београд са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину; 
 

 
5.2.3. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе Идејних пројеката и       

Урбанистичких пројеката   

 Током 2020. године издато је 25 услова.   

       

1. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе израде Урбанистичког 

пројекта за изградњу Диспанзера и Дневне болнице и ревитализацију, адаптацију и 
реконструкцију објекта „Докторова кула“, на к.п. 1482/1 и 1482/4 КО Савски венац, у 

ул. Вишеградска 26 у Београду, у склопу Клинике за психијатријске болести „Др. Лаза 
Лазаревић“ у оквиру комплекса КБЦ;  

2. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе израде Идејног решења 

парковске површине у оквиру реализације тунелске везе од Карађорђеве улице до 
Дунавске падине; 

3. Услови за предузимање мера техничке заштите за израду Идејног пројекта Трга у 
Бољевцима на КП 1543 и деловима Кп 959/2, 2071, 2073, 2075 и 2076 КО Бољевци ; 

4. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду објеката на 

катастарским парцелама бр. 3833 (ГП.1), 3834 (ГП.2) и 3835 (ГП.3) К.О. Вождовац у 
Београду; 

5. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду катастарске парцеле 
бр. 767/2 КО Сурчин, за потребе изградње централног складишта средстава за одбрану 
од поплава; 

6. Урбанистички пројекат пројектовање и прикључење објекта тржног центра, на  
катастарској парцели 1508/353 КО Савски венац, Град Београд, у делу блока 19 са 

детаљном разрадом Зоне К4; 
7. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе израде Урбанистичког 

пројекта за реконструкцију и надзиђивање постојећег стамбеног објекта на КП 919 КО 

Палилула - локација угао Руварчеве и Таковске ; 
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8. Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској 
парцели бр. 2558 КО Стари град, у улици Далматинска бр.7 у Београду;  

9. Урбанистички пројекат за реконструкцију Београдске улице и Старине Новака од 

Трга Славија до Улице 27. марта;  
10. Урбанистички пројекат за измештање дела трасе државног пута II А реда број 154 на 

деоници број 15492 (привремена деоница) од чвора број 14900 Петља Бели Поток до 
чвора број 15403 Тунел Стражевица и изградњу надвожњака преко железничке пруге 
Београд – Пожаревац; 

11. Урбанистички пројекат за изградњу саобраћајнице - Улице Стевана Христића на 
катастарским парцелама 159/14, 242/4, 242/5, 242/6, 244/3, 244/4, 247/4, 247/5, 247/7, 

247/8, 247/9 КО Палилула између улица Вишњичка и Уралска ; 
12. Урбанистички пројекат за изградњу стамбено пословног објекта  на ГП1 (формираној 

од катастарске парцеле бр. 2906/21 КО Нови Београд) улица Омладинских бригада бр. 

102, Нови Београд;   
13. Услова за предузимање мера техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта за 

изградњу спортског комплекса у Добановцима, на новоформираној катастарској 
парцели бр.6155 КО Добановци; 

14. Урбанистички пројекат за изградњу и прикључење спортско-рекреативног центра на 

грађевинској парцели ГП1 која је формирана од КП 30019/33, 30019/31 и 30022/6 КО 
Вождовац; 

15. Урбанистички пројекат за изградњу подземне јавне гараже ЈГ 132, на локацији 
Фрушкогорска – Бранкова; 

16. Урбанистички пројекат за изградњу подземне јавне гараже ЈГ 1003 – Влајковићева; 

17. Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта 1 (фаза 2) на кат. 
парцелама број 259 и 258/5 (ГП.1) КО Нови Београд и стамбено пословног објекта 2 
(фаза1) на кат. парцели 258/6 ( ГП. 2) КО Нови Београд, на углу улица Гоце Делчева и 

булевара Михајла Пупина у Београду;  
18. Урбанистички пројекат и припадајуће Идејно решење, за изградњу и прикључење 

стамбено-пословног комплекса на делу блока 25 који припада зони С3, на 
грађевинској парцели ГП1 којој одговара цела КП 1508/412, КО Савски венац, ГО 
Савски венац,  Београд; 

19. Урбанистички пројекат за изградњу стамбено - пословног објекта на грађевинској 
парцели ГП1 која се формира од делова КП 10253/1, 10253/2 и 10253/3 КО Чукарица; 

20. Урбанистички пројекат, пројектовање и прикључење објеката за изградњу стамбено-
пословних објеката на делу блока 22, на к.п. 1508/400 КО Савски венац; 

21. Урбанистички пројекат реконструкције насипа Колубаре и Тамнаве и моста на путу 

Београд – Обреновац; 
22. Урбанистички пројекат за изградњу прекидне коморе на к.п. бр. 996/4 КО Ритопек; 

23. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања 
површине јавне намене – комплекса зелене пијаце на катастарским парцелама бр. 
165/4, 169/1 и 170 КО Обреновац; 

24. Урбанистички пројекат за изградњу окретнице за потребе јавног линијског превоза у 
Улици маршала Тита у Вишњици; 

25. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу  
комбиноване дечје установе на кат.парцелама бр. 141/2 и 141/3 КО Степојевац, у 
Степојевцу, градска општина Лазаревац; 

 

5.3.1. Услови за предузимање мера техничке заштите  
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5.3.2.  Услови за предузимање мера техничке заштите у поступку издавања локацијских 

услова у оквиру Система за централизовано пријављивање корисника кроз 

обједињену процедуру  

Током 2020. године обрађено је 138 налога у оквиру обједињене процедуре. 

 
5.4. 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 

 

5.5. Разно - одговори, информације, мишљења и сарадња са институцијама  

 

5.6. Издавање докумената која се односе на културна добра и добра под претходном 

заштитом, по појединачним захтевима физичких и правних лица  

 

- Захтеви за издавање услова за предузимање мера техничке заштите – 495 
- Захтеви за издавање решења о условима за предузимање мера техничке заштите –457 
- Захтеви преко обједињене процедуре – 248 

- Захтеви за издавање сагласности на пројекат и документацију – 329 
- Захтеви за продужење важности решења – 625 

- Укупно поднетих жалби –23  
- Усвојене жалбе од стране другостепеног органа – 6 
- Потврђена првостепена решења / жалбе одбијене – 9 

- Захтеви за издавање сагласности за постављање летњих башти – 342 
- Захтеви за издавање сагласности за текуће одржавање објеката – 21 
- Захтеви за издавање сагласности за коришћење културних добара – 64 

- Захтеви о коришћењу документације Завода – 93 
- Захтеви за издавање потврде о статусу објекта – 404 

- Право прече куповине –122 
   

6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА И САРАДЊА УСТАНОВЕ 

 

6.1.1. Презентaција културних добара и добара под претходном заштитом  

 
1. Представљање делатности Завода на Дану Друштва конзерватора Србије 22. фебруара 

2020. године. 

2. Изложба „Време за наслеђе – Сатови на фасадама“ 

3. Изложба „Молитвена изворишта – српска православна црквена архитектура на 

територији Београда - очуваност и трајање“ 
4. Нови сајт 
 

6.2. Сарадња са службом заштите и институцијама града Београда и Републике Србије  

 

Завод је у протеклој години имао успешну сарадњу са републичким и градским 

институцијама, а посебно се издваја сарадња са ЈКП "Градском чистоћом" везано за 

уклањање графита. ЈКП "Градска чистоћа" је формирала групу која ће се убудуће бавити 

уклањањем графита са зграда и јавних споменика под надзором Завода за заштиту споменика 

културе града Београда. У склопу ове акције уклоњени су графити са улазног степеништа 
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Дома народне скупштине, после протестних окупљања током лета 2020, потом са површина 

зидова су  у приземљу објеката у Његошевој улици, на потезу од Београдске до Краља 

Милана и у више наврата чишћени графити са Гробнице хероја на Београдској тврђави.  

 

6.3.  Учешће стручних сарадника у раду комисија и стручних радних тела  
 

1. Комисија за декоративно и функционално осветљење Града Београда;  
2. Комисија за стандарде и сродне документе КSU346, Конзервација културног наслеђа, 

при Институту за стандардизацију Србије; 

3. Комисија за стандарде и сродне документе KSU059, Зграде и инжењерско-грађевински 
објекти, при Институту за стандардизацију Србије;  

4. Комисија за споменике, називе тргова и улица Града Београда;  
5. Стручни савет Републичког завода за заштиту споменика културе; 
6. Управни одбор Музеја науке и технике; 

7. Учешће у раду тима Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Београда на 
активностима на изради тендерске документације за Јавну набавку за израду Пројектне 

документације за реконструкцију Централне куле у комплексу Старог сајмишта у 
Новом Београду; 

8. Учешће у раду тима Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Београда на 

активностима на изради Идејног решења и Идејног пројекта реконструкције објекта у 
Ул. Ресавској 40б за зграду Музеја града; 

9. Учешће у радној групи за спровођење међународног истраживачко-развојног програма 
„ПАМЕТНИ градови –заједничко стварање локално прилагођених еколошких решења 
за друштвено инклузивну урбану регенерацију посебних вредности“, Решење 

Градоначелника број: 020 – 7998/19-Г од 27. новембра 2019. Године. 
10. Учешће у раду Комисије за планове Скупштине града Београда.  

11. Учешће у радној групи за усвајање Плана детаљне регулације за подручје Клиничког 
центра Србије коју је формирао градоначелник. Прва седница Радне групе одржана је у 
децембру у просторијама Скупштине града Београда.  

12. Учешће у раду тима Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Београда на 
активностима на изради Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење 
реконструкције објекта у Ул. Ресавској 40б за зграду Музеја града. Пројекат је добио 

грађевинску дозволу у октобру 2020. године.  У току је завршетак израде Пројекта за 
извођење. 

13. Учешће у радној групи за израду пројектног програма будућег Музеја психијатрије у 
објекту Докторова кула. 

 

6.4. Сарадња са основним и средњим школама  
Коришћење документације Завода за потребе реализације наставних програма основних и 

средњих школа: Завод за заштиту споменика културе града Београда је као и претходних, 
и 2020. године остварио сарадњу са једним бројем основних школа на подручју Града 
Београда, које у оквиру својих редовних планираних наставних активности акценат 

стављају на историју, културу и културно наслеђе Београда. У том контексту, у оквиру 
предмета техничко образовање, организују низ такмичења на школском, општинском и 

градском нивоу, а документација Завода је основни извор података и материјала који се 
користи на такмичењима. Такође у континуитету током целе године увид у 
документацију Завода врше и ученици средњих струковних школа: архитектонска и 
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грађевинска, као и београдских гимназија који све чешће за теме својих семинарских и 
дипломских радова имају културно наслеђе града.  
Остварена је сарадња са следећим основним школама:  

„Наслеђе за децу“, ОШ „НХ Синиша Николајевић“, Тимочка бр. 24 у Београду – Врачар  
„БеоТин За БеоБаш“ (Београдски тинејџери за београдску баштину), ОШ „НХ Синиша 

Николајевић“, Тимочка бр. 24 у Београду – Врачар  
„Наслеђе за децу“, Прва руска међународна школа „Валентина Терешкова“, Андре 
Николића бр. 29 у Београду – Сењак (26. фебруара 2020. године) 

 „БеоТин За БеоБаш“ (Београдски тинејџери за београдску баштину), ОШ „Краљ Петар II 
Карађорђевић“, Марулићева бр. 8 у Београду – Врачар (24. фебруара 2020. године) 

 „БеоТин За БеоБаш“ (Београдски тинејџери за београдску баштину), Руска школа у 
Београду, Булевар Црвене армије бр. 28 у Београду – Нови Београд (27. фебруара 2020. 
године) 

„Наслеђе за децу“, Прва руска међународна школа „Валентина Терешкова“, Андре 
Николића бр. 29 у Београду – Сењак (03. марта 2020. године). 

 
6.5. Сарадња са високошколским установама  

 

1. Коришћење документације Завода за потребе реализације наставних програма основних 
и средњих школа и факултета. Документација која се образује и чува уз Регистар 

културних добара и Евиденцију непокретности које уживају претходну заштиту 
представља драгоцен извор података за бројне студијске програме из области 
друштвено-хуманистичких и техничких наука. У том контексту Одсек за документацију 

Завода за заштиту споменика културе града Београда је незаобилазно место за 
прикупљање потребних података за израду студенских, матер и докторских радова 
Филозофског и Архитектонског факултета Универзитета у Београду,  као и других 

домаћих и иностраних високошколских установа; 
2. Сарадња са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду  

3. Са Факултетом примењених уметности у Београду остварена је сарадња везано за рад са 
студентима на презентацији непокретног културног наслеђа.  

 

6.6. Учешће у манифестацијама  
 

1. Дани Београда - Изложба „Време за наслеђе – Сатови на фасадама“ 
2. Дани европске културне баштине -  Презентација пројекта „Наслеђе за децу“ и 

одржавање радионице намењене деци првог циклуса основног образовања, сарадња са 

Центром за културу Гроцка и ОШ „Илија Гарашанин“, ГО Гроцка.  
 

6.7. Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајнијих критика,  

приказа у медијима)  

 

У току 2020. године интересовање медија за радове на рестаурацији непокретног 
културног наслеђа било је мање него претходне године али и даље велико тако да су стручни 

сарадници давали одговоре на велики број питања новинара и саопштења како за писане 
медије, тако и за телевизије. Завод за заштиту споменика културе града Београда је током 
календарске године  (01. јануар – 31. децембар 2020. године), био тема 1.703 медијске објаве.  

Током 2020. године у односима Завода са јавношћу, стручном и широм, као и 
претходних година највише је истицан значај делатности Завода за очување културне 
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баштине, односно за очување наше културе, историје и уметности  и доминирао је 
информативни тон.  

Активности Завода су стручној и широј јавности континуирано презентоване током 

целе 2020. 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.  

Културно наслеђе је често било тема у чланцима свих 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.  

У наставку је неколико медијских приказа о раду Завода за заштиту споменика 

културе града Београда: 
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8. ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА  

 

Рад у 2020. години одвијао у специфичној ситуацији изазваној пандемијом вируса 
COVID 19. Поштујући препоруке Владе Републике Србије комплетан рад био је усмерен на 

заштиту здравља запослених, организовањем рада од куће у периоду ванредног стања и у 
ситуацији када се повећавао број заражених.  У складу са препорукама Владе Републике 
Србије од дана увођења ванредног стања 17. марта 2020. године, у циљу спречавања ширења 

епидемије вируса COVID/19, Завод за заштиту споменика културе града Београда је предузео 
следеће мере: 

- хроничним болесницима, запосленима који су рођени закључно са 1960. годином и 
родитељима са децом до 12 година одмах по увођењу ванредног стања (17.03.2020) је 

омогућен рад од куће поштујући минимум процеса рада са прецизно одређеним радним 
задацима; 

- омогућена је самоизолација запосленима који су сматрали да су били у контакту са 

потенцијалним зараженима; 

- у периоду од 17.03. до 23.03.2020. рад је био организован по принципу дежурства 
примењујући све препоруке Владе РС у погледу заштите и социјалног дистанцирања 

запослених; искључени су састанци у радним просторијама и препоручени телефонски 
и састанци путем имејла; искључен је обилазак терена, изузев где су радови 
настављени, а запослени Завода су били конзерваторски надзор;  

- даном укидања градског саобраћаја и сви преостали запослени су упућени на рад од 
куће поштујући минимум процеса рада са прецизно одређеним радним задацима; 

- обустављен непосредан  рад са странкама, а од 19. марта 2020. године рад са странкама 

је омогућен искључиво електронским путем и пријемом захтева преко поште, док су 
захтеви у оквиру обједињене процедуре све време обављани у складу са Законом;  

- континуирано се вршило чишћење и дезинфекција радних просторија; 

- континуирано се врши обезбеђивање објекта Завода; 

- обезбеђивање заштитне опреме – дезинфекциона средства, маске и рукавице за 
запослене који су имали радну обавезу. Маске су добијане од Секретаријата за културу, 

док је и Завод из сопствених средстава додатно куповао рукавице и маске; 
- радну обавезу доласка на посао имали су директор, помоћник директора, руководиоци 

сектора и по потреби поједини запослени (уколико нису ослобођени по неком другом 
основу) и то само у мери док не заврше задати неопходни и хитни посао. У овим 

случајевима примењене су све мере социјалног дистанцирања и заштите у радним 
просторијама; 

- службено возило Завода је довозило на посао запослене који су имали радну обавезу у 
складу са недељним потребама организације процеса рада и текућим обавезама, или су 

долазили сопственим аутомобилима, бициклом и пешке ; 
- неколико дана пре него што је Министарство културе и информисања Републике 

Србије донело препоруку о доступности садржаја културе електронским путем, Завод 
је приче о споменицима културе и занимљивости везане за исте сваког понедељка, 

среде и петка објављивао на својој интернет страници, као и друштвеним мрежама 
фејсбуку и инстаграму. 
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Упркос целокупној здравственој ситуацији, Завод за заштиту споменика културе града 
Београда, у 2020. години реализовао је све програме који су били предвиђени Програмом 
пословања, изузев програма ревизије Пројекта Римски бунар који је делимично изведен и 

израде пројекта санације реконструкције, рестаурације и адаптације Кафане Бели медвед у 
Земуну.  Завод је и поред врло специфичне ситуације због епидемије корона вируса 

реализовао низ других програма и пројеката које су били додељени као накнадни  пројекти 
Заводу који је препознат као институција која вредно ради на очувању наслеђа.  Сви 
програми реализовани су у складу са постављеном динамиком и у својој разноврсности јасно 

су презентовали све сегменте делатности Завода, изузев организовања прославе 60 година 
Завода која је изостала услед неповољне епидемиолошко здравствене ситуације.   

Трошкови реализованих програма су нижи од планираних средстава, из разлога што су 
јавне набавке спроведене по истородним врстама роба и услуга на нивоу Завода, а не 
појединачно по програмима, што у значајној мери смањује трошкове. Пратећи све законске 

процедуре Завод је наставио да примењује систем финансијског управљања и контроле.  
Током 2020. године Завод је кроз пројектовање а потом и надзор реализовао 

рестаурацију зграде Железничке станице у Београду. Такође је значајно да је Завод за 
заштиту споменика културе града Београда израдио пројекат и реализовао радове на 
рестаурацији Спомен обележја на месту погибије Кнеза Михаила Обреновића у Кошутњаку.  

У 2020. години приметан је додатни напредак у реализацији свих сегмената основне 
делатности установе првенствено кроз израду одговарајуће документације и предлога одлука 

о проглашењу непокретности за културна добра, изради конзерваторско – рестаураторских 
пројеката и документације, извршен је велики број конзерваторских и археолошких надзора, 
остварена је квалитетна сарадња на изради просторних и урбанистичких планова и пројеката, 

израђен је значајан број услова за предузимање мера техничке заштите, као и сагласности на 
пројекте и документацију, велики број сагласности за постављање летњих башти, 
сагласности на пројектну документацију за постављање средстава за оглашавање.  

Изузетан помак у 2020. години је представљало интензивирање рада на утврђивању 
просторно културно историјских целина што је резултирало да су током 2020. године 

утврђене три целине и да су још три прослеђене Републичком заводу за заштиту споменика 
културе.  

Упркос епидемиолошкој ситуацији изузетно успешно је организовано отварање две 

изложбе. Изложба „Време за наслеђе – Сатови на фасадама“, отворена је у оквиру 
манифестације Дани европске баштине у Заводу за заштиту споменика културе града 

Београда, док је изложба "Молитвена изворишта – српска православна црквена архитектура 
на територији Београда - очуваност и трајање" презентована у порти Вазнесењске цркве у 
Београду коју је отворио Патријарх Иринеј.  

Сарадња Завода са медијима у току 2020. године је била задовољавајућа. 
Успостављањем циља да рад Завода буде доступан медијима и видљив, са јасном медијском 

стратегијом резултирали су повећаним појављивањем Завода у односу на претходну годину 
у готово свим штампаним  и електронским медијима, као и на веб порталима, чиме се 
подиже свест о значају наслеђа код шире јавности. 

Имајући у виду број и структуру запослених у основној делатности на једној страни и 
резултате из Извештаја на другој, као и претходних година, може се закључити да су 

реализовани задаци значајног обима и сложености и да је приметан био недостатак 
дипломираних инжењера архитектуре. У том контексту, у наредном периоду био би  
неопходан пријем нових извршилаца у основној делатности.  

Сагледавајући све сегменте рада у наредном периоду посебну пажњу треба усмерити на 
унапређење кадровске структуре, раду на предлогу одлука за просторно културно историјске  
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1. ПРАЋЕНИ МЕДИЈИ 
1.1 НАЦИОНАЛНИ МЕДИЈИ 
 

 
 
 
 

ДНЕВНЕ 

- АЛО! 
- БЛИЦ 
- ДАНАС 
- ФРАНКФУРТСКЕ ВЕСТИ 
- ИНФОРМЕР 

 

- КУРИР 
- ПОЛИТИКА 
- СПОРТСКИ ЖУРНАЛ 
- ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

НЕДЕЉНЕ 

- АКТЕР 
- БЛИЦ ПУЛС  
- БЛИЦ ЖЕНА 
- ГЛОРИА 
- HELLO! 
- ИЛУСТРОВАНА ПОЛИТИКА 
- КУРИР СТИЛ 
- ЛИСА 
- НЕДЕЉНИК 
- НИН 

- НОВИ МАГАЗИН 
- НОВИНЕ НОВОСАДСКЕ 
- НС РЕПОТЕР 
- ПЕЧАТ 
- ПОЛИТИКИН ЗАБАВНИК 
- SCANDAL  
- СТАР 
- SVET &STYLE 
- STORY 
- ВРЕМЕ 

ДВОНЕДЕЉНЕ 

- АУТО БИЛД 
- БАЗАР 
- БИЉЕ И ЗДРАВЉЕ 
- БРАВО 
- ЦИЦА 

- CITY MAGAZINE 
- САТ 
- СВЕДОК 
- ТАБЛОИД 

МЕСЕЧНЕ 

- АГ МАГАЗИН 
- АГРОБИЗНИС 
- АРХИТЕКТОН 
- АУТО МАГАЗИН 
- БИЗНИС И 

ФИНАНСИЈЕ  
- БИЗНИС МАГАЗИН 
- BRAVA CASA 
- BIZLIFE 
- CASA VIVA 
- CONNECT 
- CORD 
- COSMOPOLITAN  
- DIGITAL 
- COLUMBO 
- ЕКОНОМЕТАР 
- ELLE 
- FASHION AND 

FRIENDS 
- FLY&TRAVEL 

 

- ELEVATE 
- ГЕОПОЛИТИКА 
- GLE! 
- GM MAGAZIN 
- GRAZIA 
- ХЕЈ МАГАЗИН 
- ХРАНА КАО ЛЕК 
- IN STORE 
- ИНТЕРНЕТ ОГЛЕДАЛО 
- IT MAGAZIN 
- JOY  
- Kwh-EPS 
- ЛЕПОТА И ЗДРАВЉЕ 
- ЛИСА ЗДРАВЉЕ 
- МАМА  
- MAXIM 
- MEN’S HEALTH 

ДВОМЕСЕЧНЕ/КВАРТАЛНЕ 

- AMCHAM PERSPECTIVE 
- CAFFE&BAR 
- ЕКОЛИСТ 
- GLORIA IN 
- ИНДУСТРИЈА 

- INFO REVIEW 
- КУЋА СТИЛ 
- КОРАК 
- МАРКЕТ  
- TABOO 

УКУПНО 84 
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1. 1. ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ1 
 

 

 

 
1 Интернет портали праћени су само за потребе клијента. 

ТВ 

- ТВ О2 
- Б92 Инфо 
- HAPPY 
- ТВ Н1 
- ТВ НОВА 

- ТВ ПИНК  
- ТВ ПИНК 2 
- ТВ ПРВА 
- ТВ РТС 1  
- ТВ РТС 2 

Радио 
- Радио Београд 
- Радио Б92 
- Радио Студио Б 

WEB 

- www.021.rs 
- www.24sata.rs  
- www.agropress.org.rs 
- www.akter.co.rs   
- www.alo.rs     
- www.androidrevija.com 
- www.androidsrbija.com  
- www.atastars.rs  
- www.auto.blog.rs 
- www.autobrief.com 
- www.autopedija.com 
- www.autoportal.rs  
- www.b92.net  
- www.balkanmagazin.net 
- www.balkanrock.com 
- www.benchmark.rs 
- www.beobuild.rs 
- www.beograd.rs 
- www.beta.rs 
- www.betaoms.com  
- www.bif.rs 
- www.bizlife.rs 
- www.biznis.ba 
- www.blic.rs  
- www.blog.rs 
- www.boom93.com 
- www.business.hr 
- www.cafe.ba 
- www.cafemontenegro.com 
- www.capital.ba 
- www.citymagazine.rs 
- www.cromoda.com 
- www.crvenitepih.com 
- www.danas.net.hr 
- www.danas.rs  
- www.danubeogradu.rs 
- www.designed.rs 
- www.digitalworld.rs 
- www.dnevnik.rs 
- www.dominomagazin.com 
- www.draganvaragic.com/blog 
- www.economy.rs  
- www.ekapija.com 
-   www.energetika.ba 
- www.energetikainfo.rs 

- www.e-novine.com   
- www.euractiv.rs                                                                                             
- www.filmske-radosti.com 
- www.fonet.rs 
- www.glas-javnosti.rs    
- www.glaskragujevca.net  
- www.glassrbije.org 
- www.gmbusiness.biz 
- www.grazia.rs 
- www.gradjevinarstvo.rs 
- www.hellomagazin.rs 
- www.hrt.hr 
- www.informacija.rs 
- www.istmedia.rs 
- www.itdogadjaji.com 
- www.itresenja.com 
- www.itsvet.com 
- www.jugmedia.infom 
- www.jugpress.com 
- www.jumedia.rs 
- www.jutarnji.hr        
- www.juznasrbija.info 
- www.juznevesti.com  
- www.kamatica.com 
- www.knjige.pravac.com 
- www.knjizevnost.org 
- www.kombib.rs 
- www.kontraweb.net 
- www.kovinekspres.rs 
- www.kragujevac.co.rs 
- www.kraljevo.in.rs 
- www.kraljevackenovosti.com 
- www.krediti.rs 
- www.kudaukupovinu.rs 
- www.kudazavikend.com 
- www.kurir-info.rs  
- www.laptopsvet.com 
- www.lepotaizdravlje.rs 
- www.liderpress.hr 
- www.limun.hr 
- www.lisa.rs 
- www.live-e.tv   
- www.lumiere.rs 
- www.marketingmreza.com 
- www.marketnetwork.rs 
- www.medio.rs  

- www.mi2mobile.com 
- www.mobilnatelefonija.net 
- www.mobilnimagazin.com 
- www.mondo.rs     
- www.moto.rs 
- www.motorblog.rs    
- www.mrezakreaivnihljudi.com    
- www.nacional.hr  
- www.nacionalnigradjanski.com 
- www.nadlanu.com 
- www.navidiku.rs 
- www.ncmagazin.rs   
- www.net.hr  
- www.niscafe.com 
- www.nocturnemagazine.net 
- www.novibeograd.rs  
- www.novimagazin.rs 
- www.novinenovosadske.rs 
- www.novosti.rs  
- www.nspm.rs  
- www.ogledalo.rs 
- www.okomode.com 
- www.onaportal.com 
- www.ozon.rs 
- www.rtvpanonija.rs 
- www.pcpress.info 
- www.pecat.co.rs 
- www.personalmag.rs 
- www.pistaljka.rs  
- www.politika.rs  
- www.popboks.com 
- www.portalalnalitika.me  
- www.poslovni.hr 
- www.poslovnimagazin.biz 
- www.poslovnipuls.com 
- www.poslovnojutro.com 
- www.pravda.rs 
- www.pressonline.rs  
- www.probjave.com 
- www.radio9.rs 
- www.radiocentar987.com 
- www.radiocity.co.rs 
- www.ritamgrada.rs 
- www.rocksvirke.com 
- www.rtk.co.rs 
- www.rts.rs 

- www.rtv.rs 
- www.rtvpancevo.rs  
- www.rtvpink.com 
- www.seebiz.eu 
- www.seebiz.net 
- www.seecult.org 
- www.setimes.com 
- www.sjenica.com 
- www.slobodnaevropa.org 
- www.soinfo.org 
- www.sportal.rs 
- www.sportske.net 
- www.srbijasport.com 
- www.standard.rs 
- www.story.rs 
- www.studiob.rs 
- www.subotica.com 
- www. itseminarpress.co.rs 
- www.superteza.com 
- www.tanjug.rs 
- www.tech-lifestyle.com 
- www.telegraf.rs 
- www.tihomirstojanovic.com 
- www.timockevesti.net 
- www.tportal.hr 
- www.tracarenje.com 
- www.trojka.rs 
- www.ue.co.rs 
- www.ugradu.info 
- www.vaseljenska.com 
- www.vecernji.hr 
- www.vesti-online.com 
- www.vijesti.me 
- www.vino.rs 
- www.voanews.com/serbian 
- www.vrelegume.rs 
- http://www.webinfo.rs 
- www.webmedicina.org 
- www.winestyle.rs 
- www.winesofbalkans.com 
- www.yc.rs 
- www.yueco.rs 
- www.yu-build.rs 
- www.zelenasrbija.rs 
- www.zurnal.rs    

ТОТАЛ 195 

http://www.021.rs/
http://www.balkanmagazin.net/
http://www.balkanrock.com/
http://www.benchmark.rs/
http://www.beobuild.rs/
http://www.beograd.rs/
http://www.beta.rs/
http://www.boom93.com/
http://www.capital.ba/
http://www.danubeogradu.rs/
http://www.designed.rs/
http://www.dnevnik.rs/
http://www.dominomagazin.com/
http://www.ekapija.com/
http://www.glassrbije.org/
http://www.gmbusiness.biz/
http://www.grazia.rs/
http://www.gradjevinarstvo.rs/
http://www.hellomagazin.rs/
http://www.hrt.hr/
http://www.informacija.rs/
http://www.istmedia.rs/
http://www.itdogadjaji.com/
http://www.itsvet.com/
http://www.jugmedia.infom/
http://www.jugpress.com/
http://www.juznasrbija.info/
http://www.kamatica.com/
http://www.kontraweb.net/
http://www.kovinekspres.rs/
http://www.kragujevac.co.rs/
http://www.kraljevo.in.rs/
http://www.kudazavikend.com/
http://www.laptopsvet.com/
http://www.lepotaizdravlje.rs/
http://www.limun.hr/
http://www.lisa.rs/
http://www.lumiere.rs/
http://www.marketingmreza.com/
http://www.marketnetwork.rs/
http://www.mobilnatelefonija.net/
http://www.mobilnimagazin.com/
http://www.nadlanu.com/
http://www.navidiku.rs/
http://www.niscafe.com/
http://www.nocturnemagazine.net/
http://www.novimagazin.rs/
http://www.ozon.rs/
http://www.rtvpanonija.rs/
http://www.pcpress.info/
http://www.pecat.co.rs/
http://www.poslovnojutro.com/
http://www.probjave.com/
http://www.radio9.rs/
http://www.radiocentar987.com/
http://www.radiocity.co.rs/
http://www.ritamgrada.rs/
http://www.rocksvirke.com/
http://www.seebiz.eu/
http://www.sjenica.com/
http://www.sportal.rs/
http://www.sportske.net/
http://www.studiob.rs/
http://www.subotica.com/
http://www.tanjug.rs/
http://www.telegraf.rs/
http://www.timockevesti.net/
http://www.tportal.hr/
http://www.tracarenje.com/
http://www.ue.co.rs/
http://www.ugradu.info/
http://www.vijesti.me/
http://www.voanews.com/serbian
http://www.vrelegume.rs/
http://www.webinfo.rs/
http://www.webmedicina.org/
http://www.winestyle.rs/
http://www.winesofbalkans.com/
http://www.yueco.rs/
http://www.yu-build.rs/
http://www.zelenasrbija.rs/
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1. 2. ЛОКАЛНИ МЕДИЈИ2 

 

 

 
2 Локални медији праћени су само за потребе клијента. 

Апатин НОВИ ГЛАС КОМУНЕ 

Бачка Паланка НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ, БАЧКОПАЛАНАЧКИ НЕДЕЉНИК 

Бечеј БЕЧЕЈСКИ МОЗАИК 

Београд 
24 САТА, ТВ Студио Б, ТВ СОС, ТВ Коперникус, ГЛАС ОСИГУРАНИКА, ПРОСВЕТНИ 
ПРЕГЛЕД 

Бор БОРСКИ ПРОБЛЕМ, РТВ Бор 

Чачак ЧАЧАНСКИ ГЛАС, ЧАЧАНСКЕ НОВИНЕ 

Челарево ПАЛАНАЧКЕ НОВИНЕ 

Јагодина   НОВИ ПУТ, ТВ  Палма Плус 

Карловац КАРЛОВАЧКИ ЛИСТ 

Кикинда   КИКИНДСКЕ НОВИНЕ 

Књажевац НОВЕ КЊАЖЕВАЧКЕ НОВИНЕ 

Ковин   КОВИН ЕXПРЕСС 

Крагујевац   КРАГУЈЕВАЧКЕ НЕДЕЉНЕ НОВИНЕ, ТВ Канал 9, РТК Крагујевац 

Краљево КРАЉЕВАЧКЕ НОВОСТИ, РТВ Краљево 

Крушевац ГРАД КРУШЕВАЦ   

Лесковац НАША НОВА РЕЧ, ТВ Протокол 1 

Лозница ЛОЗНИЧКЕ НОВОСТИ 

Ниш  НАРОДНЕ НОВИНЕ, ТВ Белле амие, ТВ Ниш, ТВ Коперникус 

Нови Сад  
ДНЕВНИК, ДОБРО ЈУТРО, ПОЉОПРИВРЕДНИК, ВОЈВОЂАНСКА СВАШТАРА, 
ВОЈВОЂАНСКИ МАГАЗИН, РУСКЕ СЛОВО, РТВ Војводина, ТВ Панонија, Новосадска ТВ 

Оџаци НАШЕ НОВИНЕ 

Панчево ПАНЧЕВАЦ, СТАРТ 013 

Параћин  БИЛТЕН ОПШТИНЕ ПАРАЋИН 

Пирот ПИРОТСКЕ НОВИНЕ, СЛОБОДА 

Пожаревац  РЕЧ НАРОДА 

Пријепоље ПОЛИМЉЕ 

Прокупље ТОПЛИЧКЕ НОВИНЕ 

Сремска Митровица СРЕМСКЕ НОВИНЕ, М НОВИНЕ 

Смедерево НАШ ГЛАС, НАШЕ НОВИНЕ СМЕДЕРВО 

Сомбор СОМБОРСКЕ НОВИНЕ 

Стара Пазова ПАЗОВАЧКО ОГЛЕДАЛО, ПАЗОВАЧКА РЕВИЈА 

Суботица 
СУБОТИЧКЕ, ХРВАТСКА РИЈЕЧ, БУЊЕВАЧКЕ НОВИНЕ,  МАГАР СЗО, ЦСАЛА ДИ КОР, ХЕТ 
НАП, НЕДЕЉНИК, ТВ К23, ТВ Цитy, ТВ YуЕцо 

Шабац ГЛАС ПОДРИЊА, ПОДРИЊСКЕ НОВИНЕ 

Таково ТАКОВСКЕ НОВИНЕ 

Темерин НАШЕ НОВИНЕ ТЕМЕРИН 

Уб ГЛАС ТАМНАВЕ УБ 

Ужице  ВЕСТИ, УЖИЧКА НЕДЕЉА 

Ваљево НАПРЕД, ВАЉЕВСКА ИСКРА 

Врање  ВРАЊСКЕ НОВИНЕ 

Врбас ГЛАС 

Вршац ВРШАЧКЕ ВЕСТИ, ВРШАЧКА КУЛА 

Зајечар РТВ Зајечар 

Зрењанин ЗРЕЊАНИН, КТВ Зрењанин 

 УКУПНО: 87 
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2. УВОД 
 
 
 

ПРЕДМЕТ АНАЛИЗЕ: медијска слика о Заводу за заштиту споменика културе града Београда 

 
ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД: јануар - децембар 2020. године 

 

ПРАЋЕНИ МЕДИЈИ: штампани и електронски медији у Србији 

 
ЦИЉ АНАЛИЗЕ: евалуација медијске слике Заводу за заштиту споменика културе града 

Београда 
 
КРИТЕРИЈУМИ: Дата тема је обрађена са следећих аспеката: 

  

• Број објава 

• Анализа садржаја: индикатор става (позитиван/неутралан/негативан контекст) И 
преглед комуницираних тема 

• Медији: појединачно и по типу и врсти медија 

• Новинари који су извештавали  

• Фреквенција медијских објава (број објава по датумима) 

• Фокус медијских објава  
1. Примарни публицитет (цела објава се односи на клијента) 
2. Секундарни публицитет (део објаве се односи на клијента) 
3. Терцијарни публицитет (објава у којој се клијент само помиње) 
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3. ГЕНЕРАЛНИ ПРЕГЛЕД  
 

➢ Завод за заштиту споменика културе града Београда је током анализираног периода (01. јануар – 

31. децембар 2020. године), био тема 1.703 медијске објаве.  

➢ У медијској слици доминира информативан тон, који је забележен у 1287 медијских објава (удео 

од 75 процената). Објава позитивног сентимента је било 411 (удео од 24 одсто), а током целе године 

евидентирано је и пет негативних извештаја који су чинили удео мањи од једног процента у укупној 

медијској слици. Тема која је генерисала највећи број објава позитивног тона била је: Рестаурација 

Победника (97 афирмативних медијских извештаја). Медији су такође афирмативно извештавали о 

јубилеју 60 година од оснивања Завода за заштиту споменика града Београда, о чему је било речи у 

60 позитивних извештаја. Спомен-обележје где је убијен Михаило Обреновић било је тема 40 

афирмативних извештаја, док су по 24 објаве са позитивних предзнаком забележене о теми заштита 

обележја и споменика, уопштено и и апликацији Београд знам да чувам.  Када су негативни извештаји 

у питању, Завод је највише пута поменут критичким тоном у контексту издавања грађевинских 

дозвола и у контекту обнове Калмегдана (забележене по две негативне објаве). Једна негативна 

објава односил се на критике рада Завода уопштено.   

➢ О Заводу за заштиту споменика културе је извештавано током свих 12 месеци 2020. године. 

Посматрано по месецима, најинтезивнија медијска комуникација је забележена током фебруара 

(371 објава) и јануара (229 медијских објава). Фебруар су обележили извештаји о рестаурацији 

Победника, о чему смо евидентирали 172 објаве. У фокусу је, такође, била и зграда Железничке 

станице са 56 забележених извештаја. рестаурација Победника била је тема која је доминирала и 

у јануарски извештајима са 148 забележених објава. На другом месту се по броју објава нашла 

тема о заштити културних добара са 18 објава, док се 13 објава односило на Заштиту грађевина 

од историјског значаја. Најслабију видљивост у медијима Завод остварује током априла.  

➢ Остварени фокус присутности Завода за заштиту споменика у забележеним објавама претежно је 

примарни. Наиме, у 1.246 извештаја Завод је био присутан у целој или већем делу медијске 

објаве, што показује да је остварен примарни публицитет у 73 одсто од укупног броја објава. 

Следе помињања Завода у мањем делу медијске објаве, што је забележено у 259 објава, односно 

секундарни медијски публицитет остварен је у 15 одсто објава. Појединачно помињање Завода 

забележено је у 198 медијских обајва, односно у 12 процената извештаја.   
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Графикон 3.1: Укупан број објава по темама 
-Теме са највећим бројем објава-3 

 

 

 

 

 
3 због боље прегледности, комунициране  теме су подељене у два дела / графикона. 

0 200 400

Рестаурација Победника

Издаванје дозвола и сагласности

Заштита грађевина од историјског значаја

Заштита обележја и споменика

Обнова фасада

Заштита појединих делова града

Јубилеј 60 година од оснивања Завода

Зграда Железничке станице

Остало

Спомен - обележје где је убијен Михаило 
Обреновић

333

208

184

100

63

62

61

60

59

47
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Графикон 3.2: Укупан број објава по темама 
-Остале теме- 

 
 
 
 

0 100 200

Културна добра

Споменик кнезу Михаилу на Тргу републике

Дани европске баштине

Апликација Београд знам да чувам

Београдска тврђава

Заштита археолошких истраживања

Заштита културних добара

Продаја Београђанке

Рестаурација саркофага у Земунском парку

Сава центар

Споменик слепом гуслару на Калемегдану

Зграда Прогреса

Проглашење за нове споменике културе

Земунска пијаца

Зграда КПГТ

Мапа културног наслеђа града Београда

Обнова Калемегдана

Конзерваторски радови

Остале теме

37

31

30

26

25

25

25

23

23

23

20

19

17

16

14

14

10

10

138
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Табела 3.1: Укупан број објава по темама и тону 

 

Комунициране теме Негативан Неутралан Позитиван Број 
објава 

Рестаурација Победника  236 97 333 

Издавање дозвола и сагласности 2 205 1 208 

Заштита грађевина од историјског значаја  179 5 184 

Заштита обележја и споменика  76 24 100 

Обнова фасада  52 11 63 

Заштита појединих делова града  44 18 62 

Јубилеј 60 година од оснивања Завода  1 60 61 

Зграда Железничке станице  59 1 60 

Остало  59  59 

Спомен-обележје где је убијен Михаило Обреновић  7 40 47 

Културна добра  36 1 37 

Споменик кнезу Михаилу на Тргу републике  17 14 31 

Дани европске баштине  16 14 30 

Апликација Београд знам да чувам  2 24 26 

Заштита културних добара  25  25 

Заштита археолошких истраживања  18 7 25 

Београдска тврђава  24 1 25 

Продаја Београђанке  23  23 

Сава центар  23  23 

Рестаурација саркофага у Земунском парку   23 23 

Споменик слепом гуслару на Калемегдану   20 20 

Зграда Прогреса  19  19 

Проглашење за нове споменике културе  17  17 

Земунска пијаца  14 2 16 

Зграда КПГТ  14  14 

Мапа културног наслеђа града Београда   14 14 
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Конзерваторски радови  9 1 10 

Обнова Калемегдана 2 6 2 10 

Остале теме 1 106 31 138 

Укупно 
5 1287 411 1703 
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Графикон 3.3: Укупан број објава по темама и тону 
-Теме са највећим бројем објава- 
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Графикон 3.4: Укупан број објава по темама и тону 
-Остале теме- 
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Графикон 3.5: Укупан број објава по тону / процентуално 

 

 
 

Табела 3.2: Преглед објава према фокусу и тону 
 
 

Публицитет Негативан Неутралан Позитиван Број 
објава 

Примарни публицитет 1 855 390 1246 

Секундарни 
публицитет 2 241 16 259 

Терцијарни 
публицитет 2 191 5 198 

Укупно 5 1287 411 1703 

 
 

Графикон  3.6: Фокус медијских објава / процентуално 
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Графикон 3.7: Дистрибуција објава по месецима и тону 
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Графикон  3.8: Дистрибуција објава по месецима 
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3. 1. ГЕНЕРАЛНИ ПРЕГЛЕД – АНАЛИЗА ПО ТЕМАМА 
 

 

➢ Током целе 2020. године Завод за заштиту споменука културе био је присутан у српским 

медијима. Највећи простор активностима ове установе пружили су интернет медији (wеб 

портали су пренели више од половине забележених извештаја). Теме које су највише 

интересовале јавност, и у оквиру којих је и Завод за заштиту споменика културе добио најјачу 

видљивост, биле су: Рестаурација Победника (333 објаве), Издавање дозвола и сагласности 

(208), Заштита грађевина од историјског значаја (184), Заштита обележја и споменика (100).   

 

Рестаурација Победника 

 

➢ Тема која је и у 2020. години генерисакла највећи број објава, баш као што је био случај и 

претходне године, било је извештавање медија о рестаурацији споменика Победник на 

Калмегдану. О наведеној теми забележене су 33 медијске објаве, а 236 извештаја имао је 

информативан карактер, док је 97 објава адфирмативно перципирано. Наиме, како су медији 

пренели 14. фебруара бронзана скулптура Победника враћена је на постамент на 

Калемегдану, неколико месеци након што је однета на реконструкцију. Пре самог почетка 

подизања Победника на постамент, направљена је групна фотографија људи који су радили 

на реконструкцији и рестаурацији, заједно са представницима града. Радови на 

реконструкцији и рестаурацији Споменика Победнику почели су 2. септембра 2019. године по 

пројекту који је урадио Завод за заштиту споменика културе града Београда у сарадњи са 

Грађевинским факултетом Универзитета у Београду. како се наводи у саопштењу из завода, 

прво су извршени радови на статичкој санацији који су обухватили бушење и израду осам 

армирано бетонских шипова, израду наглавне греде која је са преко 80 анкера повезана са 

постојећим темељом споменика. На овај начин урађена ојачања темеља спречавају даље 

померање споменика. 

 

Издавање дозвола и сагласности 

 

➢ Издавање дозвола и сагласности била је тема која је у току 2020. године обрађивана кроз 208 

медијских објава, од чега је највећи број извештаја имао информативну медијску конотацију 

(205 објава). Наведена тема обрађивана је кроз све месеце анализиране године, а највећи 

публицитет остварила је у октобру, кад је забележено 48 објава о дозволама и сагласностима 

Завода за заштиту споменика града Београда.  
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Заштита грађевина од историјског значаја 

 

➢ Значајан публицитет генерисала је и тема Заштита грађевина од историјског значаја. О 

наведеној теми током анализиране 2020. године пласиране су 184 објаве. Међу овим 

објавама издвојио се текст на порталу новости.рс о обнови најстарије куће у Београду. Наиме, 

кафана Бели медвед, која се налази у земунској Улици Василија Василијевића, биће 

обновељена 2021. године. Како се наводи, иако је пројекат санације здања које датира из 18. 

века требало да буде готов ове године, пандемија вируса успорила је реализацију овог плана. 

Завод за заштиту споменика културе Београда конкурисао је за добијање средстава од 

Министарства културе и информисања за финансирање или суфинансирање пројеката из 

области културног наслеђа која би била уложена у обнову кафане "Бели медвед". Кафана 

"Бели медвед", која је под заштитом Завода, национализована је 1948. године, а радила је све 

до шездесетих година прошлог века. 

 

Јубилеј 60 година од оснивања Завода 

 

➢ Тема која је остварила значајан публицитет у току 2020. године било је обележавање Јубилеја 

60 година од оснивања Завода. Наиме, у мају је обележено 60 година постојања завода за 

заштиту споменика културе града Београда. Народни одбор града Београда основао је Завод 

27. маја 1960. године, са идејом да се стара о културном наслеђу главног града, да проучава, 

документује и штити непокретна културна добра. Рад Завода најбоље се препознаје кроз 434 

утврђена културна добра на територији града Београда, међу којима су споменици културе, 

археолошка налазишта и знаменита места и 12 просторно културно историјских целина које 

су сведоци историје и трајања нашег града. У току су радови на рестаурацији осматрачких 

павиљона Астрономске опсерваторије на Звездари, а како из Завода кажу, надају се и скорој 

рестаурацији Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић" и Гробља ослободилаца Београда. 

Током свих претходних година и деценија Завод је будно пратио извођење радова на 

Народном музеју, Музеју савремене уметности, Дому народне скупштине, Народном 

позоришту и другим културним добрима. У години у којој обележава шездесет година од 

оснивања завршена је санација и рестаурација споменика Победник, симбола нашег града. У 

тексту је наведено да ће овај рођендан прославити окончањем великог и значајног пројекта 

на њиховој интернет страници представљањем јединствене, синтезне мапе непокретних 

културних добара и споменика у јавном простору, као круну трогодишњег рада на 

представљању културног наслеђа сваке појединачне општине Београда. Тај пројекат је 

покренут 2018. године у циљу презентације споменичке баштине, упознавања локалне 

заједнице са историјом и културом свог непосредног окружења, истицања значајних 

културно-историјских тачака, указивања на могуће итинерере у области културног туризма, 

као и употреба мапа у туристичке сврхе. 
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4. МЕДИЈСКА СЛИКА 
 

 
Графикон  4.1: Преглед објава према типу медија / процентуално 

 
 

 
 

 
 

Графикон  4.2: Преглед објава према врсти медија / процентуално 
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Табела  4.1:  Преглед објава према типу медија 
 

Тип медија Број објава 

Штампани 406 

Електронски 1297 

Број објава 1703 

 
Табела  4.2:  Преглед објава према врсти медија 

 

Врста медија Број објава 

Дневне 377 

Недељне / Двонедељне 28 

Месечне 1 

Радио / ТВ 218 

WЕБ 1079 

Број објава 1703 

 
Графикон  4.3: Преглед објава према медијима/ процентуално 
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Графикон  4.4.1: Преглед објава по штампаним медијима, појединачно 
Дневна издања 

 
 
 

 
 
 
 

0 60 120

ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ

ПОЛИТИКА

24 САТА

ДАНАС

БЛИЦ

ИНФОРМЕР

КУРИР

АЛО!

СРПСКИ ТЕЛЕГРАФ

ДНЕВНИК

ФРАНКФУРТСКЕ ВЕСТИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ, НИШ

Д
н

ев
н

е

93

87

37

30

20

7

8

7

7

5

4

1

20

18

13

3

1

4

3

4

3

2

Негативан Неутралан Позитиван



 

Real Time Clipping, Bulevar Milutina Milankovića 120V 

+381 11 32 47 018, +381 11 32 47 020 

analysis@realtime.co.rs; www. realtime.co.rs 

22 

 

 
 

Графикон  4.4.2: Преглед објава по штампаним медијима, појединачно 
Недељна, двонедељна и месечна издања 
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Графикон  4.5.1: Преглед објава по електронским медијима, појединачно  

ТВ и радио 
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Графикон  4.5.2: Преглед објава по електронским медијима, појединачно  
WEB I део4 
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Графикон  4.5.3: Преглед објава по електронским медијима, појединачно  
WEB II део 
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Графикон  4.5.4: Преглед објава по електронским медијима, појединачно  
WEB III део 
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Табела  4.3:  Аутори са највећим бројем објава о Заводу за заштиту споменика културе 
 

 

Аутор Медиј Негативан Неутралан Позитиван Укупно 

Бранка Васиљевић 
  

ПОЛИТИКА 
 

23 9 32 

www.politika.rs 19 11 5 

Далиборка 
Мучибабић 
  

ПОЛИТИКА 
 

17 2 19 

www.politika.rs 

 

13 3 16 

С. Видачковић ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 
 

11 6 17 

Јелена Динчић ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 
 

14 2 16 

М. Станојковић ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 7 13 3 

Дејан Алексић 
  

ПОЛИТИКА 
 

9  9 

www.politika.rs 
 

6  6 

Ана Вуковић 
  

ПОЛИТИКА 
 

6 2 8 

www.politika.rs 
 

2 1 3 

Тањуг 
  

informer.rs  3 2 5 

blic.rs  1  1 

А. З. Клисурић ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ  5  5 

Ивана Радојчић 
  

blic.rs  1 2 3 

БЛИЦ  2  2 

М. Станојковић, Г. 
Новаковић ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ 

 
4  4 

С. Б. Милошевић ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ  4  4 

Г. Новаковић ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ  3 1 4 

Укупно 
 

0 148 38 186 

 
 

➢ Највеће присуство Завод за заштиту споменика културе бележи у електронским медијима, који су 

пренели 1.297 извештаја, што је чинило 76 одсто од укупног броја објава. Штампани медији су 

објавили 406 текстова у којима је поменут Завод (24 одсто). 

 

➢ Предњаче интернет медији. На wебу је забележено 1.097 објава или 63 одсто од укупног броја. Следе 

дневна издања штампаних медија, која су учествовала у медијској слици објавивши 377 текстова (удео 

од 22 одсто). Значајан пласман је остварен и на радио и ТВ станицама – емитовано је 218 прилога.  

 

➢ Појединачно посматрано, медијске куће које су пружиле највише простора активностима Завода биле 

су: дневни лист Вечерње новости (113 објава), Политка (105), новости.рс (80), тањуг.рс (76), 

политика.рс (64), ТВ Студио Б (61 прилог), данас.рс (56), ТВ РТС1 (58 прилога). 


