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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: 
Директор, Оливера Вучковић, дипломирани историчар 
Шифра делатности: 91.03  
Матични број: 07045719  
ПИБ 101511252  
Бр. рачуна  
840-586664-07  
840-586668-92  
Управни одбор (председник): 
Решењем Скупштине града Београда број 112-736/18-С 25.09.2018. године Милица 
Перуничић је именована за председника Управног одбора Завода за заштиту споменика 
културе града Београда. 
Надзорни одбор (председник): 
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. 

2.  ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И УЛАГАЊА У ОБЈЕКАТ 
 

Подаци о простору који установа користи  
Укупна квадратура (са податком да ли је током 2018. године дошло до повећања или 
смањења простора): 
Укупна површина пословне зграде Завода за заштиту споменика културе града Београда 
износи 1130.90 m². Током 2018. 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. 3 у Београду  са 
припадајућим покретним стварима) Заводу за заштиту споменика културе града Београда и  
Војислава Крстић, супруза Бранка Крстића. На предметној заоставштини Госпођа Крстић 
има право доживотног плодоуживања. Завод за заштиту споменика културе града Београда је 
уписан као нослилац права на предметном објекту у катастру непокретноси 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 том смислу је реституцијом враћен 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 извођени 
радови на санацији, реконструкцији, адаптацији и рестаурацији, у циљу побољшања општег 



стања објекта и унапређења услова рада. Током 2018. године изведени су радови у 
ентеријеру: молерско-фарбарски, столарски, подополагачки, радови на инсталацијама 
водовода и канализације у тоалетима у приземљу и радови на електроинсталацијама.  
Током 2018. године дошло је до више кварова на систему климатизације, систему грејања, 
загушења канализационе мреже која је условила поплаве унутар зграде, као и кварови на  
мрежном и телекомуникационом систему, што указује на потребу свеобухватног рада на 
згради Завода. 
Начин грејања: 
Систем етажног грејања – дизел. Према свим законским процедурама 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 2018. години  
 
У току 2018. године из сопствених средстава, Завод је набавио опрему у износу од 
1.668.385,50 динара и то: 
- набавка намештаја 112.993,50 динара 
- набавка апарата за евиденцију радног времена запослених  161.940,00 динара 
- набавка рачунара  517.110,00 динара 
- набавка телефона  399.558,00 динара 
- набавка телевизора  90.000,00 динара 
- набавка лиценци  386.784,00 динара. 
 
Из средстава Секретаријата за културу (по уговору Р 870/18 од 01.03.2018. године) 
набављена је компјутерска опрема у износу од 566.254,80 динара. 
 
Из средстава Министарства културе и информисања, обезбеђена су средства за набавку 
полица за документарни центар Завода у износу од 1.517.790,00 динара. 
 
3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА  - стање на дан 31.12.2018. године  
 

На снази је Правилник о организацији и систематизацији послова Завода за 
заштиту споменика културе града Београда број Р 2214/14 који је донео директор Завода 
за заштиту споменика културе града Београда дана 04.06.2014. године, а на који је Заменик 
градоначелника града Београда дао сагласност својим Решењем број 110-852/14-Г-01 од 
16.06.2014. године.  

Предметним Правилником је систематизовано 58 послова од којих се:  
-  51 финансирају средствима из буџета града Београда  
-  7 из сопствених средстава Завода  
  Максималан број запослених од 2015. године је 47 запослених на неодређено време. 
  Број запослених у Заводу на дан 31.12.2018. године је:  
-  37+1=38 запослених који се финансирају из буџета града Београда 
(37 запослених на неодређено време и  1 запослени на одређено време)  
-  2 запослена који се финансирају из сопствених прихода установе  
(радни однос на неодређено време)  
 

Број ангажованих извршилаца по уговорима о  привременим и повременим пословима 
у 2018. години је 96. Завод у овом периоду није ангажовао запослене по уговорима  о делу, а 



преко ЈАА за Србију ангажовани су аутори у циљу реализације одређених праограмских 
активности.  
 Предлог нове систематизације је у два наврата прослеђен Секретаријату (у марту и 
децембру 2018. године) и чека се сагласност оснивача.  
 
4. ПРОГРАМСКИ ДЕО  
 
Закључком Градоначелника града Београда бр. 6 -1342/18-Г од 07.02.2018. године дата је 
сагласност на основу које су Секретаријат за културу и Завод за заштиту споменика културе 
закључили Уговор о финансирању културних програма Завода за заштиту споменика 
културе града Београда за 2018. годину VI-02-4012-10/18 од 06.03.2018. године (наш број P 
870/18 01.03.2018. године) средствима из буџета града Београда за 2018. годину у износу од 
9.700.000,00 динара. 
 
Уговором бр. 451-04-2478/2018-02 (наш број Р 829/18) између Министарства културе и 
информисања Републике Србије и Завода за заштиту споменика културе града Београда 
суфинансирано је издавање часописа „Наслеђе XIX“. Средства за суфинансирање 
реализована су Уговором бр. VI-02-4012-496/18 (наш број Р 829/18) између Секретаријата за 
културу Градске управе Града Београда и Завода за заштиту споменика културе града 
Београда. 
 
Из средства Министарства културе и информисања, реализован је и програм израде Пројекта 
препарцелације, санације и адаптације Парног купатила Браће Крсмановић по Уговору бр. 
451-04-3464/201802 између Министарства и Завода (наш бр. Р761/18 од 14.06.2018. године) 
односно по уговору VI-02-4012-496/18 између Секретаријата за културу и Завода (наш бр. Р 
829/18 од 09.08.2018. године). 
Из средства Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања реализовани 
су: 
- Пројекат санације и рестаурације спомен чесме у Реснику (по уговору 401-01-134/34/2018-
11 од 21.05.2018. године, наш бр. Р 302/18 од 07.12.2018. године) и  
- Пројекат санације и рестаурације Споменика Степи Степановићу у Кумодражу (по уговору 
бр. 401-01-134/35/2018-11 од 21.05.2018. године, наш бр. Р 302/18 07.12.2018. године). 
Из средстава Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Владе 
Француске која су обезбеђена током 2016. године и 2017. године, реализована је у целости 
обнова Споменика захвалности Француској. 
Завод за заштиту споменика културе града Београда, у оквиру својих редовних програмских 
активности везаних за презентацију културних добара, а у оквиру издавачке делатности, 
током 2018. године је публиковао деветнаести број научног часописа „Наслеђе“. Осим 
средстава одобрених од стране Секретаријата за културу Града Београда, реализацију 
програма је суфинансирало Министарство културе и информисања Републике Србије.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.  Преглед реализованих програма из Програма пословања за 2018. годину  
(из буџетских средста и сопствених прихода) 
 

НАЗИВ ПРОГРАМА Буџетска 
средства 

Сопствени 
приход 

1. РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА – остало    
2. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, 
УТВРЂИВАЊУ  И БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ 
ДОБАРА 

836.911,82 255.646,28 

2.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 836.911,82  
2.1.1.  Просторнa културно-историјска целина  Котеж Неимар (II фаза) 126.647,97  
2.1.2. Просторнa културно-историјска целина Стара Палилула (I фаза) 108,907,57  
2.1.3. Просторнa културно-историјска целина Подручје уз Булевар 
краља Александра 193.911,57  

2.1.4. Централна зона Новог Београда 257.909,57  
2.1.5. Зграда Хемпро, Теразије 8 80.623,57  
2.1.6. Кућа Јосифа Шојата 63.911,57  
3.    ИСТРАЖИВАЊА 93.385,57  
3.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 93.385,57  
3.1.1. Допуна документације за целину Старо језгро Земуна 93.385,57  
4.  ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И    

ДОБРИМА  ПОД  ПРЕТХОДНОМ  ЗАШТИТОМ 1.123.409,88 1.360.944,73 

4.1. ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  385.501,60 

4.1.1. Прикупљање, систематизовање и обрада   документације за 
културна  добра и добра која уживају претходну заштиту  385.501,60 

4.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 821.760,00 975.443,13 
4.2.1. Наставак дигитализације техничке    документације 821.760,00 975.443,13 
4.3. БИБЛИОТЕКА 301.649,88  
4.3.1. Електронска каталогизација библиотечког фонда Завода   
4.3.2. Дигитализација библиотеке Завода – рад у бази библиотечко-
информационог система COBISS 82.537,90  

4.3.3. Набавка нових публикација за библиотеку Завода 75.111,98  
4.3.4.  Прикупљање грађе за хемеротеку 144.000,00  
5. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОР-СКИХ 

ПРОЈЕКАТА 1.640.104,33 627.120,00 

5.1.    ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА 1.448.369,62  
5.1.1. Израда пројекта статичке санације и     рестаурације ограде 

Академског парка 655.822,14  

5.1.2. Ревизија пројеката статичке санације и рестаурације зграде 
Српске академије наука и уметности 792.547,48  

5.2. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА     191.734,71 627.120,00 
5.2.1. Реконструкција две недостајуће бронзане бисте – начелника 

санитета српске војске др Михаила Марковића и генерала др 
Симе Карановића, које су се налазиле у оквиру заштићеног 
подручја културног добра „Војна болница на Врачару” у 
Пастеровој бр. 2 

 

 

5.2.2. Трешчикова капела на католичком гробљу у оквиру Земунског 
гробља 

    191.734,71  



5.2.3. Хитне интервенције   627.120,00 
6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И ДОБАРА ПОД 

ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 4.106.390,07 296.589,93 

6.1. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 1.759.528,73  
6.1.1. Часопис „Наслеђе“ бр. 19  764.597,16  
6.1.2. Каталози за 10 споменика културе  481.020,00  
6.1.3. Израда и штампање мапа београдских   општина са унетим 

позицијама културних добара, приказом и фотографијама 513.911,57  

6.2. ИЗЛОЖБЕ 1.475.960,17  
6.2.1. Изложба и каталог „Црквена порта у Вранићу“  515.177,14  
6.2.2. Изложба „Модерна Београда“ 274.346,00  
6.2.3. Изложба фотографија „Ратни фото-репортер Риста 
Марјановић“ 686.437,03  

6.3. ЕДУКАЦИЈА 615.254,89  
6.3.1. Стручна конференција   604.910,89  
6.3.2. БеоКул Градска Тура   
6.3.3. „Наслеђе за децу“       10.344,00  
6.4. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 255.646,28  

6.4.1. WEB презентација  255.646,28  
6.5. УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ЗЕМЉИ И 

ИНОСТРАНСТВУ  296.589,93 

6.5.1. Учешће на стручним скуповима у земљи  200.000,00 
6.5.2. Учешће на међународним стручним скуповима  96.589,93 
7. ИСТРАЖИВАЊЕ И ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА 

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА КУЛТУРНИМ ДОБРИМА И 
ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 

  

7.1. Ангажовање спољних сарадника на истраживању и изради 
пројеката (статички пројекат, геодетско снимање, пројекти 
електро, термо и инсталација водовода и канализације, спољно 
уређење, испитивање материјала, енергетска ефикасност, 
противпожарна заштита, заштита на раду и сл.) 

  

УКУПНО  ПРОГРАМСКА  ДЕЛАТНОСТ  1-6: 
 7.800.201,67 2.540.300,94 

УКУПНО ПО РЕБАЛАНСУ:   
УКУПНО ОСТАЛО СРЕДСТАВА: 1.899.798,33 2.984.699,06 
 
1-4.     СИСТЕМАТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ФОНДОВА 

На основу систематских истраживања Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, Влада републике Србије у  2018. години утврдила је 5 споменика културе:  Српскa 
шкoлa у Бaтajници, Згрaдa сa сликaрским aтeљeимa и гaлeриjoм Сaлoнa Mузeja сaврeмeнe 
умeтнoсти,  Дoм Сaвeзa нaбaвљaчких зaдругa држaвних службeникa, Зграда службе 
друштвеног књиговодства и Зграда Старе основне школе у Бежанији. 
У 2018. години урађено је систематско истраживање ради утврђивања за културно добро:  
1. Просторнa културно-историјска целина  Котеж Неимар (II фаза) 
2. Просторнa културно-историјска целина Стара Палилула (I фаза) 
3. Просторнa културно-историјска целина Подручје уз Булевар краља Александра 
4. Централна зона Новог Београда 



5. Зграда Хемпро, Теразије 8 
6. Кућа Јосифа Шојата 
 
За целину Старо језгро Земуна извршена је допуна документације на основу истраживања на 
терену као и увида у архивску грађу. 
 
5. РАДОВИ И ПРОЈЕКТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ 
1. Рестаурација Споменика захвалности Француској 

У периоду од марта до новембра 2018. године, на основу споразума о субвенцији са 
Амбасадом Француске у Србији и Удружењем за неговање културе сећања „Le souvenir 
Français“, као Уговора о финансирању између Министарства за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Републике Србије, Завод је извео радове на рестаурацији Споменика, а 
ЈКП „Зеленило Београд“је партерно уредило непосредну околину Споменика. По завршетку 
радова, Завод је 12. децембра 2018. године отворио и изложбу посвећену радовима на обнови 
„Споменик захвалности Француској – обнова“ на Савском шеталишту у парку Калемегдан.  
2. Мало степениште 

У периоду од новембра 2017. године до јуна 2018. године завршени су радови на 
реконструкцији и рестаурацији Малог степеништа на Београдској тврђави по пројекту који је 
урадио Завод за заштиту споменика културе града Београда. Радове је финансирала  ТИКА 
(Турска агенција за међународни развој и сарадњу - Канцеларија за координацију програма у 
Београду).    
Мало степениште Савског шеталишта, ауторско дело архитекте Јелисавете Начић из 1903. 
године је изведено у духу архитектуре академизма. Представља репрезентативни примерак 
парковске архитектуре, јединствен у тренутку подизања, као и интегрални део Савског 
шеталишта и парковског уређења Великог Калемегдана.  После изведених радова Мало 
степениште, после деценијског пропадања, поново је стављено у функцију.  
3. Пројекат статичке санације и рестаурације ограде Академског парка  
 У циљу статичкe санације, а посебно најугроженијих делова око улазних капија 
Студентског трга, Завод је урадио пројекат којим је обухваћена и рестаурација вештачког 
камена, али и израда новог, на местима где није могуће рестаурирати постојећи. Такође је 
предвиђена израда свих недостајућих елемената ограде изведених у вештачком камену и у 
кованом гвожђу. 
4. Пројекат статичке санације и рестаурације зграде Српске академије наука и 
уметности.   
 Завод је извршио ревизију постојећег Пројекта, обухватајући све новонастале 
промене на згради. Пројекат је формиран и усклађен  са новим прописима који дефинишу 
садржину, начин и поступак израде техничке документације (локацијски услови).  

Палата САНУ је утврђена за културно добро (Одлука, „Сл. лист града Београда“бр. 
26/92). Налази се у оквиру просторне културно-историјске целине „Подручје Кнез 
Михаилове улице'“, која је утврђена за културно добро од изузетног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник СРС'' број 14/79). 
5. Пројекат рестаурације фасада надгробне капеле апотекарске породице  Трешчик 

Подигнута 1906. године према плановима земунског грађевинског предузетника 
Фрање Ф. Јенча. Основе слободног крста у неовизантијском стилу, са елементима боген 
фриза рашке школе, са шестостраним тамбуром с бифорама, које се завршава кубетом, 
представља посебно обежје на главној стази католичког гробља.  

 
 



6. Хитне интервенције на споменицима  
Стручна служба Завода за заштиту je на територији градских општина Стари град, 

Савски венац, Звездара, Врачар и Палилула реализовала обимне рестаураторско-
конзерваторске радове на јавним споменицима у оквиру хитних интервенција. 

6.       ПРОГРАМИ У ЦИЉУ ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ЗАВОДА (изложбе, конференција и издавачка делатност)  
 
1. Изложба и каталог „Црквена порта у Вранићу“  

Испред Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“  у парку Калемегдан од 03. јула до 
03. августа 2018. године, реализована је изложба „Црквена порта у Вранићу“. Циљ  излoжбe 
и прaтeћeг кaтaлoгa био je да афирмише нeмaтeриjaлнe и мaтeриjaлнe врeднoсти 
скoнцeнтрисaнe нa прoстoру црквeнe пoртe и да се вeћoм пoсeтoм ствoрe прeдуслoви зa 
унaпрeђeњe и oдрживoст oвoг кoмплeксa.  
2. Изложба и каталог „Модерна Београда – архитектонска баштина престонице“  

У галерији Народне банке Србије у периоду од 10. до 30. септембра 2018. године 
реализована је изложба „Модерна Београда - архитектонска баштина престонице“. Аутори 
изложбе су стручни сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда. 
Изложба је приређена у години европског културног наслеђа и представљала је централни 
део програма Завода за заштиту споменика културе града Београда  у оквиру манифестације 
Дани европске баштине  2018. године у Београду, којом је манифестација и отворена. 
Изложба је била осмишљен да репрезентује значајна остварења међуратног београдског 
модернизма, приказујући 44 објекта – 38 утврђених за споменик културе и 6 номинованих да 
добију тај статус. Изложба је изазвала велику пажњу како стручне, тако и јавности уопште. 
3. Изложба фотографија „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“  

У галерији  ЈМУ Радио-телевизије Србије у периоду од 4. до 28. октобра 2018. године 
реализована је изложба фотографија „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“, аутора 
Милојка Гордића и Снежане Неговановић.  Овом изложбом Завод за заштиту споменика 
културе града Београда придружио се обележавању стогодишњице победе у Првом светском 
рату. 
4. Мапе непокретних културних добара  

У циљу презентације и популаризације непокретног културног наслеђа Завод је 
покренуо пројекат Мапа непокретног културног наслеђа. У три фазе, током три године, биће 
представљено непокретно културно наслеђе свих 17 општина града Београда. У 2018. години 
урађене су мапе шест београдских општина: Стари град, Савски венац, Врачар, Палилула, 
Земун и Лазаревац.  
5. Часопис „Наслеђе“ 

У 2018. години изашао је деветнаести број часописа Наслеђе, који је у јубиларној 20 
години излажења, презентовао резултате рада на истраживању, вредновању и чувању 
културне баштине Београда. 
6.  Конференција „Културно наслеђе и друштво (не)равнотежа теорије и праксе у 
контексту одрживог развоја, екологије и здравља“ 

У 2018. години Завод је организовао девету стручну конференцију која је била  
подељена у четири сесије: Културно наслеђе и одрживи развој, Културно наслеђе и простори 
сећања, Културно наслеђе и заштита животне средине и здравља и Културно наслеђе, 
туризам и презентација кроз едукативне програме.  Конференцију Завода, као и сваке године 
до сада, пратио је Зборник у штампаном издању у којем су представљени сви изложени 



радови. Посебан сегмент скупа био је посвећен Историјским кућама Србије коју је 
представила Катарина Вељковић власница споменика културе Дом породице Вељковић. 
6. Десет каталога споменика културе 

У 2018. години Завод је наставио са пројектом промоције културних добара и издао 
10 каталога следећих споменика културе: Црква Светог Духа у Обреновцу, Механа Узун 
Мирка Апостоловића, Зграда ПРИЗАД, Палата САНУ, Докторова кула, Народни музеј, 
Остаци северозападног бедема римског каструма на простору уз чесму Мехмед паше 
Соколовића, Бањички логор, Лапидаријум у Великом барутном магацину 
Збирка римских камених споменика Народног музеја у Београду и Николајевска црква у 
Земуну. 
7. Програм „Беокул градска тура“ и „Наслеђе за децу“ 
У циљу  презентације и популаризације непокретног културног наслеђа Завода за заштиту 
споменика културе града Београда реализовао је два пројекта намењена основцима и 
средњошколцима. У оквиру „Беокул градска тура“ сарадници Завода  преносили су знања 
средњошколцима у циљу развијања свести о значају и вредностима непокретног културног 
наслеђа. 

Програм „Наслеђе за децу“  ученике основних школа упознао је са основним 
појмовима и вредностима споменичке баштине. Први пут овај програм је реализован и у 
предшколским установама Врачара и Новог Београда.  
 
УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА  
Учешће на стручним скуповима у земљи 
 
1. Током 2018. године je извршeна припрема за одржавање девете по реду конференције. 
Конференција је одржана 25.05.2018. године. Тема конференције је била „Културно наслеђе и 
друштво (не)равнотежа теорије и праксе у контексту одрживог развоја, екологије и здравља“. 
Радови и саопштења са ове конференције су објављени у Зборнику радова;  
2. Свечано обележавање Дана заштите коју Друштво конзерватора Србије годишње 
обележава у знак успостављања формалне правне заштите и конституисања културног и 
природног наслеђа Књажевине Србије, давне 1844. године, одржано је 22. фебруара у 
свечаној сали Народне библиотеке Србије; 
3. Годишња Скупштина Друштва конзерватора Србије, Сремски Карловци, 25 и 26. маја; 
4. Међународни дан споменика и споменичких целина и ове године обележен је 18. 
априла у организацији ICOMOS Србија на Архитектонском факултету. Модерирање и 
презентација округлим столом националног комитета ICOMOS Србија; 
5. Предавач по позиву на Конференција посвећена животу и делу Емилијана Јосимовића 
поводом обележавања 150 година рада Савеза инжењера и техничара Србије у организацији 
часописа Изградња (Емилијан је један од оснивача и први председник ) – 12.06.2018.  – рад за 
часопис; 
6. Присуство предавању „Дигитализација културног наслеђа“ – област библиотекарства, 
музеја и архива, пример и гости из Финске – у Југословенској кинотеци; 
7. Учешће у радионици „Заштита и промоција архитектонског наслеђа сецесије у 
Србији“ у Републичком заводу; 
8. Скупштина секције архитеката ДКС-а, 10.-12.01.2018. год., Врњачка бања; 
9. Студијско путовање Завода за заштиту споменика културе града Београда у Врњачку 
Бању са обиласком српских средњовековних манастира уписаних на листу светске културне 



баштине, 05-07.10.2018. године (Врњачка бања, Крушевац и Краљево, манастири Жича, 
Сопоћани, Студеница,Ђурђеви ступови, Петрова црква и Лазарица); 
10. Учешће на радионици у оквиру пројекта Risk Disaster Managment in Fiеld of Cultural 
Heritage, 12.02 и 13.02. 2018 по добијању лиценце о Процени ризика, у Етнографском музеју 
Србије, а у оквиру Програма партиципације Унеска; 
11.     Предавање на Грађевинском факултету о санацији конструктивних пукотина на 
зиданим објектима 20.04.2018. године; 
12. Друго признање "Архитекта Александар Радовић“ додељено је 23.3.2018. године у 
Нишу, архитекти-конзерватору Невенки Новаковић на свечаности која је уприличена овим 
поводом. Признање које носи име архитекте Александра Радовића установљено je са циљем 
да подстичe, развија и афирмишe област заштите непокретних културних добара и 
архитектонско стваралаштво младих стручњака у њеним оквирима. 
 
Учешће на стручним скуповима у иностранству 
 
1. Конференција - Места сећања, у Бања Луци. Излагање са темом: Меморијали Првог 
светског рата – пример Споменика захвалности Француској; 
2. ''ROFIX'' презентација, 10-13.09.2018. Пореч, Хрватска; 
3. Виши стручни сарадник, архитекта,  учествовала је у обуци у организацији програма 
техничке помоћи владе Сингапура, под називом „Очување културног наслеђа“ (Urban 
conservation- The Singapore journey) одржаној од 27.01-03.02.2018. године у сарадњи са NTU 
College of Professional and Continuing Education. У обуци су учествовали представници 19 
земаља који су разменили своја богата искуства на пољу урбане конзервације; 
4. Виши стручни сарадник, архитекта, учествовао је у INTBAU Italia International 
Summer School – Cultural Landscape and Heritage Skills, Лизори (Lizori, Campello sui Clitunno) 
– Италија од 20 - 28.06.2018. године; 
5. Виши стручни сарадник, архитекта учествовао је у TransCult AA Zadar Summer School 
– Provenance, why does it matter? Provenance, Dispossession and Translocation Research, 
Хрватска – Задар  од 26.08 до 31.08.2018. године; 
6. Виши стручни сарадник, архитекта учествовао је у Focus Group Meeting “Western 
Balkans – Crossroads of Civilisations Concept, Црна Гора – Подгорица  од 13. до 15.11.2018. 
године. 

 
4.2. Програми који нису реализовани, а били су предвиђени планом рада за 2018. 

годину 
 
1. Реконструкција две недостајуће бисте: начелника санитета српске војске др Михаила 
Марковића и генерала др Симе Карановића (у оквиру простора «Војна болница на Врачару», 
Пастерова 2); 
Образложење: нису добјена средства Министарства за рад борачка и социјална питања 
2. Пројекат «Наслеђе за децу». 
Образложење: нису добјена средства Министарства културе и информисања Републике 
Србије. 
 
 
 



4.3. Програми који су реализовани током 2018. године, а нису били предвиђени 
планом 

 
Израда пројеката рестаурације, реконструкције и санација: 
 
1. У првој половини године завршено је Идејно решење и Идејни пројекат 
реконструкције објекта Централне куле у комплексу Старог сајмишта, за потребе 
прибављања Локацијских услова за израду следећег нивоа пројектне документације. 
Прибављање локацијских услова је била једна од низа предрадњи које су претходиле Јавној 
набавци за избор пројектанта, а коју је припремао и спровео секретаријат за инвестиције 
Градске управе Града Београда; 

2. Идејно решења и Идејни пројекат реконструкције, санације и адаптације Уметничког 
павиљона Цвијета Зузорић у Београду, Мали Калемегдан бр.1: 
Израда и завршетак Идејног пројекта реконструкције, рестаурације, санације и адаптације 
Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ у Београду, Мали Калемегдан бр. 1, планирана је у 
складу са Анексом уговора 401-01-244/2017-02/2 од 26.06.2018. године (наш заводни број Р 
2628/17 од 28.06.2018. године) за крај 2018. године.  
Завод за заштиту споменика културе града Београда добио је сагласност од Републичке 
дирекције за имовину Републике Србије да врши инвеститорска права, Закључком 05 Број: 
464-8772/2018 од 20. септембра 2018. године. Закључак је Заводу достављен 29. октобра 
2018. године. 
У складу са законом о планирању и грађењу, Завод је надлежном Министарству 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре поднео захтев 08. новембра 2018. године за 
добијање локацијских услова за израду наведеног пројекта.  
23. новембра 2018. године, Министарство је Закључком Број: 350-02-00453/2018-14 ROP-
MSGI-33709-LOC-1/2018 одбацило захтев Завода и упутило образложење да је потребно 
упутити нови усаглашени захтев. Закључак је Заводу достављен 03.12.2018. године. 
Завод је нови усаглашени захтев упутио Министарству грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре електронским путем 14. децембра 2018. године. Како Министарство, по 
Закону о планирању и изградњи има рок од 30 дана да достави локацијске услове завршетак 
израде пројекта није био могућ до 31.12.2018. године и анексом уговора рок је продужен до 
31.03.2019. године;  
3. Подела Пројекта  рестаурације и реконструкције  Земунске тврђаве на  I  и II фазу  у 
складу са захтевима општине Земун; 
4. Пројекат реконструкције и рестаурације цркве брвнаре у Вранићу у Ул. Чедомира 
Ђоинчевића бр. 104 - III фаза радова, уређење ентеријера. 
Пројекат је урађен на основу Пројекта реконструкције и рестаурације цркве брвнаре у 
Вранићу из 2006. године који је израдио арх. Предраг Мишић. Пројекат је у целости завршен 
и у фази је добијања сагласности Републичког завода за заштиту споменика културе - 
Београд; 
5. Учешће у изради Пројекта реконструкције и адаптације, рестаурације и конзервације, 
и декоративног осветљења у оквиру рекатегоризације хотела Бристол, Карађорђева 50 у 
Београду – у току а на основу Уговора о консалтингу; 
6. Елаборат могућих радова на Кући легата у Ул. кнез Михаиловој бр. 46 у Београду  у 
оквиру радова на реконструкцији и адаптацији објекта  и доградњи  подрума до пуног 
надземног габарита објекта  са приказом  постојећег  и пројектованог стања и  анализом 
могућности  фазног извођења радова; 
7. Пројекат туристичке сигнализације на Београдској тврђави;   



8. Идејни пројекат реконструкције и рестаурације споменика Победник на Београдској 
тврђави (спроведена јавна набавка за пројекат статичке санације, радио Грађевински 
факултет), извршено 3Д ласерско скенирање и израда техничке документације, мапирање 
камена и у току је паковање пројекта; 
9. Ажурирање пројекта реконструкције Великих степеница Савског шеталишта на 
Београдској тврђави; 
10. Смернице за потребе израде мастер плана развоја Бео зоо врта; 
11. Хитне интервенције на Фаси II бастиона III Источног фронта;  
12. Хитне интервенције на контраескарпи  II бастиона II Источног фронта Београдске 
тврђаве;  
13. Хитне интервенције на зиду код улаза у просторију лучног бедема Зидне капије.  
 
Проглашења и категоризација културних добара 
1. Израђен је Елаборат предлога одлуке о утврђивању за културно добро виле 
Штерић за споменик културе. Састоји се из историјата, дескрипције и  валоризације, мера 
техничке заштите за објекат и околину, фото и техничке документације, копија објављених 
стручних радова на предметну тему. Консултована валидна литература и извори - 
факсимили, копије из ИАБ, техничка дирекција, грађевинско одељење. Посао је ванредни, 
ван плана за текућу годину, урађен је као подршка заштити модернистичких објеката у 
Београду и резултат рада на изложби Модерна Београда; 
2. Израђен је Елаборат предлога одлуке о утврђивању за културно добро Зграде 
Прогрес за културно добро.  
3. Делимично је извршена реализација предлога Одлуке о утврђивању за културно 

добро и дела елабората за Зграду Нове гимназије краља Александра I (Војна 
гимназија – ул. Петра Чајковског 2).Образложење: иницијатива  руководства Војне 
гимназије (прикупљање дела техничке документације, објава јавног огласа). 
 

Презентације, изложбе и студије: 
1. Презентација студије за Балканску улицу; 
2. Израда студије „Сувенири-дефиниција и продаја“; 
3. Изложба: „Урбана реконструкција Косанчићевог венца“: Изложба „Урбана обнова 
Косанчићевог венца“ је реализована током фебруара и марта месеца 2018. године на платоу 
будуће Градске галерије на Косанчићевом венцу. Осмишљена је и реализована са циљем да 
се широј јавности прикажу комплексни конзерваторски радови који су спроведени на 
подручју просторно-културно историјске целине од великог значаја „Косанчићев венац“ од 
радова на уличном застору до рестаурације фасада. Имајући у виду да дуги низ година нису 
предузимани овако опсежни радови идеја је била да се кроз упоредни приказ свих елемената 
датог простора из претходног периода и изгледа након спроведених радова прикаже значај 
реализованог пројекта Града Београда у којем је служба заштите непокретног културног 
наслеђа имала веома важну улогу; 
4. Презентација реализованих пројеката на простору Београдске тврђаве студентима 
Архитектонског факултета. 
 
 
 
 
 



5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О КУЛТУРНИМ 
ДОБРИМА И ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И ГРАЂЕЊУ 
 
5.1. Конзерваторско-рестаураторски пројекти и документација 
 
У току 2018. године започета је израда пројекта статичке санације и рестаурације споменика 
Победник на Београдској тврђави. 

 
5.2. Преглед извршених конзерваторских надзора  
 
Радови на санацији, адаптацији и реконструкцији објеката: 
1. Надзор над извођењем радова на реконструкцији и рестаурацији Малог степеништа 
Савског шеталишта на Београдској тврђави; 
2. Конзерваторски надзор на постављању туристичке сигнализације, инвеститор ЈП 
„Београдска тврђава“; 
3. Конзерваторски надзор на уређењу Трга Републике вршен на основу Закона о 
културним добрима;  
4. Пројекат реконструкције, адаптације и рестаурације у оквиру пренамене у хотел 
објекта у улици Коларчева 1;  
5. Пројекат реконструкције и рестаурације постојећих објеката и изградње новог објекта 
на комплексу „Мона“, Цара Уроша бр. 62-64 у Београду, на катастарској парцели 273, КО 
Стари град;  
6. Пројекат реконструкције, рестаурације и конзервације ливнице „Пластика“ у улици 
Цариградска 23; 
7. Извођење радова на рестаурацији паркета у Завичајном музеју Земуна, Главна 9;  
8. Извођење радова на санацији главног спољног степеништа на ОШ „Светозар  
Милетић“ у Земуну; 
9. Реконструкција саобраћајница на Косанчићевом венцу; 
10. Почетак надзора на реконструкцији и ревитализацији Земунске тврђаве; 
11. Пионирски парк; 
12. Градски парк у Земуну; 
13. Зелена површина на углу Косовске и Прерадовићеве у Земуну; 
14. Зелена површина на углу Магистратског трга и Петра Зринског у Земуну; 
15. Парк пријатељства у Новом Београду; 
16. Црква у Шопићу; 
17. Дом Народне скупштине. 
 
Радови на рестаурацији фасада 
1.  Реконструкција и рестаурација фасада постојећих објеката на комплексу „Мона“, 
Цара Уроша бр. 62-64, катастарскa парцелa 273 КО Стари град; 
2.  Рестаурацији фасада у оквиру пренамене у хотел објекта у улици Коларчева 1; 
3.   Реконструкција и рестаурација фасада ливнице „Пластика“ у улици Цариградска 23; 
4.  Кнеза Милоша 54;  
5.         Топличин венац 23; 
5. Дом Синдиката, Трг Николе Пашића 5; 
6. Грачаничка 18; 
7. Џорџа Вашингтона 26; 
8. Француска 15; 
9. Народно позориште у Београду, Француска 3; 



10. Манакова кућа, Гаврила Принципа 5; 
11. Добрачина 6; 
12. Браће Југовића 8; 
13. Пета београдска гимназија, Илије Гарашанина 24; 
14. КБЦ Земун; 
15. Народни музеј у Београду, Трг Републике бр. 1; 
16. Ургентни центар Клиничког центра Србије, Пастерова бр. 2;  
17. Маршала Бирјузова 53-53а угао са Поп Лукином бр. 1б; 
18. Зграда Пензионог фонда Беочинске фабрике цемента, Угао Булевара деспота Стефана 
бр. 10 и Браће Југовића бр. 21; 
19. Булевар деспота Стефана бр. 67;  
20. Добрачина бр. 11, рестаурација уличне фасаде, само консултације са Градским 
стамбеним; 
21. Добрачина 13, рестаурација уличних фасада, само консултације са Градским 
стамбеним; 
22. Биоскоп Балкан, Браће Југовића бр. 16, уговор на снази, али се чека грађевинска 
дозвола за извођење радова на измењеној/новој реконструкцији објекта; 
23. Поп Лукина 1 – Фрушкогорска 6; 
24. Уградња кп кутија на рестаурираним фасадама на Косанчићевом венцу чије су 
позиције утврђене посебним конзерваторским условима овог Завода. 
25. Извођење радова  на рестаурацији фасада Универзитетске библиотеке, Булевар краља 
Александра  71; 
26. Извођење радова на рестаурацији фасаде објекта у Поп Лукиној 3-5; 
27. Извођење радова на рестаурацији  дворишне фасаде  објекта у Задарској 2; 
28. Извођење радова на рестаурацији   фасада Николајевске цркве у Земуну; 
29. Извођење радова на рестаурацији фасада Факултета примењених уметности у Краља 
Петра 4; 
30. Извођење радова на рестаурацији  фасада Гимназије „Свети Сава“ у Ресавској 58; 
31. Универзитетска дечја клиника у Тиршовој бр. 10. 

 
Декоративно осветљење 
1. Декоративно осветљење у оквиру рестаурацији фасаде објекта у улици Коларчева 1 у 
Београду; 
2.       Кућа краља Петра  - урбани мобилијар, партерно уређење и осветљење, сарадња са 
ЈКП „Зеленило – Београд“ и ЈКП „Јавно осветљење“ .  

 
Преглед извршених археолошких надзора  
1. Археолошки надзор током изградње хотела „Мона“ у Улици цара Уроша бр. 62 – 64; 
2. Археолошки надзор током уређења Трга Републике; 
3. Археолошки надзор током изградње стамбено-пословног објекта у Улици цара Уроша 
57; 
4. Археолошки надзор током изградње стамбено-пословног објекта на углу Дубровачке и 
улице Високог Стевана; 
5. Археолошки надзор током изградње стамбеног објекта у Господар Јовановој 77; 
6. Уралска 3 (наставак од 15.01.2019. године). 
Археолошка ископавања: 
1. Заштитна археолошка ископавања и истраживања обављена су на простору Трга 
Републике у периоду од 31.10. до 02.11.2018. године. Резултати археолошких ископавања и 



истраживања морају се, у складу са Законом о културним добрима, доставити Министарству 
културе и информисања.  
 
Консултантске услуге  
1. Пројекат реконструкције и рестаурације постојећих објеката и изградње новог објекта 
на комплексу „Мона“, Цара Уроша бр. 62-64, на катастарској парцели 273, КО Стари град; 
2.  Пројекат реконструкције, адаптације и доградње објекта у улици Небојшина број 49 и 
Браничевска број 22, и изградње стамбено-пословног објекта на катастарској парцели број 
4096/1 КО Врачар у Београду. 

 
5.3. Сарадња на изради просторних и урбанистичких планова кроз израду услова 
чувања, одржавања и коришћења културних добара и добaра која уживају претходну 
заштиту  и мере њихове заштите 
1. План детаљне регулације блока између Булевара деспота Стефана и улица: Цвијићева, 
Ватрослава Лисинског и Краља Драгутина, Градска општина Палилула; 
2. Измене и допуне плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између улица: 
Катанићеве, Мекензијеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране 
Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део 
блока између улица: Мутапове, Боре Станковића, Борислава Пекића и Мекензијеве, Градска 
општина Врачар; 
3. План детаљне регулације за део блока између улица Банатске, Сомборске и 
саобраћајнице Т6, Градска општина Земун; 
4. Просторни  план  подручја посебне намене инфраструктурног коридора 
високонапонског далековода 2х400 Kv Бајна Башта – Обреновац; 
5. План детаљне регулације за улицу Душана Петровића Шане део између „А“ и „Б“ 
низа, Градска општина Лазаревац; 
6. План детаљне регулације дела подручја уз Нови авалски пут, Градска општина 
Вождовац; 
7. План детаљне регулације за део блока 65, Градска општина Нови Београд; 
8. План детаљне регулације дела привредне зоне између аутопута Београд – Загреб, 
регионалног пута Р-267 и железничке пруге Батајница – Ресник,  Градска општина Сурчин; 
9. План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до 
аутопутске обулазнице, Градске општине Нови Београд и Сурчин - II фаза; 
10. План детаљне регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко поље“, Градска општина 
Палилула; 
11. План постављања привремених објеката (киоска) на подручју територије општине 
Сурчин; 
12. План постављања покретних привремених објеката на подручју територије општине 
Сурчин; 
13. План детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и Wellnes и SPA 
центра на подручју КО Кораћица, Градска општина Младеновац; 
14. План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до 
аутопутске обилазнице, Градске општине Нови Београд и Сурчин - II фаза; 
15. Измене плана детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара 
Душана, Тадеуша Кошћушка и постојеће пруге на Дорћолу, општина Стари град; 
16. План детаљне регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко поље“, Градска општина 
Палилула; 



17. План детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и Wellnes и SPA 
центра на подручју КО Кораћица, Градска општина Младеновац; 
18. Измене плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим 
садржајима на оријентационој стационари км 557+634 до км 560+212 инфраструктурног 
коридора аутопута Е-70 граница Хрватске- Београд (Добановци), општине Земун и Сурчин; 
19. План детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, Градска општина 
Чукарица; 
20. План детаљне регулације Новог гробља – градска општина Звездара; 
21. План детаљне регулације за блок између улица 27. марта, Ђушине, Далматинске и др. 
Драгослава Поповића, Градска општина Палилула; 
22. План детаљне регулације подручја између Булевара војводе Путника и улица 
Праховске и Штипске, Градска општина Савски венац; 
23. Измене и допуне плана детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун –  зоне 1 и 2, 
за блок између саобраћајница C6, Новосадски аутопут, C10 и C11, Градска општина Земун 
24. План детаљне регулације за стамбени комплекс уз Црнотравску улицу, Градска 
општина Савски венац; 
25. План постављања привремених објеката – киоска на јавним површинама на подручју 
Градске општине Нови Београд; 
26. План детаљне регулације насеља “Радиофар“, Градска општина Сурчин; 
27. План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом „ОМВ 
Обилазница 2“, Градска општина Сурчин; 
28. План детаљне регулације за блок између улица: Тадеуша Кошћушка, Цара Душана, 
Риге од Фере и Страхињића Бана, Градска општина Стари град; 
29. План детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом „ОМВ 
Обилазница 2“, Градска општина Сурчин; 
30. План постављања тезги и других покретних привремених објеката на подручју 
територије општине Палилула; 
31. Измене и допуне Плана детаљне регулације просторна целине Косанчићев венац за 
део блока између улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, Градска 
општина Стари град; 
32. План детаљне регулације за део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза 
Милоша, Балканске и Немањине, Градска општина Савски венац; 
33. План детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, Ресавске, 
Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац. 

 
5.4.  Сарадња на изради просторних и урбанистичких планова, на које је одговорено у 
форми елабората Услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и добaра 
која уживају претходну заштиту и мера њихове заштите, или комплекснијег одговора, 
за следеће планове 
1. Услови за израду Урбанистичког пројекта за реконструкцију објекта у Таковској 6а; 
2. Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта у Устаничкој 90; 
3. Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта на ГП 1, део кат.парц. 
5089/11 КО Нови Београд; 
4. Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу бензинске станице „11. април“; 
5. Услови за израду Урбанистичког пројекта за анализу простора на парцелама око Хитне 
помоћи; 
6. Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу ССГ, на КП 3015, Нови 
Београд, блок 64; 



7. Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта у Милутина 
Миланковића  б.б.; 
8. Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу објекта са подземном гаражом 
уз Стоматолошки факултет; 
9. Услови за израду Урбанистичког пројекта за изградњу Храма Огњене Марије са 
парохијским домом на делу КП 309/1, КО Раковица село у Улици Бојана Ступице бр. 10; 
10. Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на катастарској 
парцели 13552, КО Вишњица; 
11. Урбанистички пројекат за изградњу угоститељске зграде у Степојевцу на КП 224/42, 
КО Степојевац; 
12. Урбанистички пројекат за уређење и изградњу дела блока између Мишарске, Ресавске 
и Крунске улице; 
13. Урбанистички пројекат за изградњу маркета Лидл на Новом Београду; 
14. Урбанистички пројекат за изградњу пијаце у Лештанима; 
15. Урбанистички пројекат за реконструкцију старе школе са пренаменом у предшколску 
установу и изградњу објекта са административним и комерцијалним садржајима; 
16. Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила, 
на КП 1363/30, КО Степојевац; 
17. Услови за предузимање мера техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта за 
изградњу стамбено-пословног објекта у Светотроичиној улици;  
18. Услови за предузимање мера техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта за 
изградњу стамбеног објекта у Бојанској улици бр. 8 и Улици војводе Петка бр. 7 у Београду, 
на КП 1078, КО Врачар;  
19. Услови за предузимање мера техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта за 
изградњу стамбено-пословног објекта у улици Браће Грим 13; 
20. Услови за предузимање мера техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта за 
изградњу стамбено-пословног објекта у Kриволачкој улици  15;  
21. Услови за предузимање мера техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта за 
изградњу стамбено-пословног објекта у Браничевској улици 12; 
22. Услови за изградњу објекта у улици Господара Вучића; 
23. Услови за урбанистичко-архитектонску разраду грађевинских парцела на Теразијској 
тераси; 
24. Услови за предузимање мера техничке заштите за изградњу новог објекта у Ђорђа 
Вајферта 50; 
25. Услови за предузимање мера техничке заштите за реконструкцију и доградњу објекта 
у Ресавској 40б; 
26. Услови за предузимање мера техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта и 
припадајућег Идејног решења за изградњу и прикључење стамбеног објекта на грађевинској 
парцели ГП 2 на КП 1552/1, КО Врачар; 
27. Урбанистички пројекат за изградњу новог објекта у Улици Томаша Јежа 14;  
28. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе израде Урбанистичког 
пројекта, пројектовање и прикључење објеката за изградњу стамбено-пословних објеката у 
делу Блока 21, на КП 1508/345, 1508/94, 1508/95, 1508/96, 1508/90, 1508/91, 1508/121, 1508/84, 
КО Савски венац; 
29. Услови за предузимање мера техничке заштите за израду Урбанистичког пројекта за 
изградњу пословно-производног објекта на КП 99/23, 1304/40 и делу 100/143, КО Земун 
Поље. 
 



5.5.   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): 
 
1. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације гробља Стубица, Градска општина 
Лазаревац; 
2. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица Стевана 
Бракуса, Ваљевске и Тоше Јовановића, Градска општина Чукарица; 
3. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за комерцијалну зону између 
саобраћајнице Т6 и улица Цара Душана и Банатске, Градска општина Земун; 
4. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације подручја између улица Панчине, 
Светог Николе, Трнавске, источне границе КП 2277/1 КО Звездара и улице Вељка 
Дугошевића, Градска општина Звездара;  
5. Мишљење на Нацрт плана генералне регулације система зелених површина Београда; 
6. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације дела блока уз Улицу Грге Јанкеса у 
насељу Мирјево, Градска општина Звездара;   
7. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу војводе 
Степе-целина III/1, блокови 65 и 66, Градска општина Вождовац; 
8. Мишљење на План детаљне регулације дела Сурчинског поља уз Савски насип, 
Градска општина Нови Београд, у току раног јавног увида; 
9. Мишљење на Нацрт плана генералне регулације за изградњу објеката и водова 
система даљинског грејања у Београду II фаза I етапа, целина топлана ТО Борча 3, Градска 
општина Палилула; 
10. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за блокове између улица Кнез 
Данилове, Хладетине, Далматинске и Станија Главаша, Градска општина Палилула; 
11. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације блока између улица Војводе Степе, 
Токара Кершованија, Билећке и Генерала Рашића, Градска општина Вождовац; 
12. Мишљење на План детаљне регулације за део насеља Велика Моштаница уз улицу 
Добривоја Јовановића, Градска општина Чукарица, у току раног јавног увида; 
13. Мишљење на Измене и допуне Плана детаљне регулације подручја између Булевара 
ослобођења, улице Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв 
„Трансверзала“), дела Гучевске, Облаковске и Ауто-пута, Градска општина Савски венац, у 
току раног јавног увида; 
14. Мишљење на Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације за реконструкцију 
саобраћајнице Партизански пут (Драгослава Срејовића) са припадајућом инфраструктуром, 
доградњу резервоара и реконструкцију црпне станице “Пионир“, деоница од Волгине до 
Јованке Радаковић, Градске општине Звездара и Палилула; 
15. Мишљење на План детаљне регулације за комплекс „Плејо“, Градска општина Земун, 
у току раног јавног увида; 
16. Мишљење на План детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода од 
постојеће гасне мерно-регулационе станице (МРС) „Карабурма Центар“ до топлане ТО 
„Вишњичка бања“, Градска општина Палилула, у току раног јавног увида; 
17. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од 
Устаничке улице до Дарвинове улице, Градска општина Вождовац; 
18. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације за Нову кумодрашку улицу од 
Устаничке улице до Дарвинове улице, Градска општина Вождовац; 



19. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације комерцијалне зоне уз Ибарску 
магистралу, јужно од раскрснице са Аутопутском обилазницом, Градска општина Раковица, 
са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину; 
20. Мишљење на План детаљне регулације дела стамбеног насеља „Вишњичко поље“, 
Градска општина Палилула, у току раног јавног увида; 
21. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације гробља у Месној заједнице Петка, 
Градска општина Лазаревац; 
22. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације постројења за пречишћавање  
отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту, Градска општина Сопот са Извештајем 
о стратешкој процени утицаја на животну средину; 
23. Мишљење на Измене и допуне плана детаљне регулације за изградњу главног 
колектора и постројења за пречишћавање вода Лазаревца, у току раног јавног увида; 
24. Мишљење на Измене и допуне плана детаљне регулације насеља Плави хоризонти за 
блок између улица Курирска, Др. Борислава Вујадиновића, Рајка Лешјанина и Стојана 
Марковића, Градска општина Земун, у току раног јавног увида; 
25. Мишљење на Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације Блока 51 у Новом 
Београду – Прва фаза; 
26. Мишљење на План детаљне регулације постројења за експлоатацију пијаће воде и 
Wellnes и SPA центра на подручју КО Кораћица, Градска општина Младеновац, у току раног 
јавног увида; 
27. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације блока између улица 22. октобра, 
Николе Тесле, Капетана Радича Петровића и Старца Вујадина, Градска општина Земун; 
28. Мишљење на План детаљне регулације за блок између улица: 27. Марта, Ђушина, 
Далматинска и Др. Драгослава Поповића, Градска општина Палилула, у току раног јавног 
увида; 
29. Мишљење на План детаљне регулације за подручје између канала „Борчански преток“ 
и улица: Зрењанински пут, Братства и јединства и Хоповске, Градска општина Палилула, у 
току раног јавног увида; 
30. Мишљење на Измене и допуне плана детаљне регулације за подручје између 
комплекса Правно - биротехничке школе „Димитрије Давидовић“ и улица: Петра Кочића, 
Трогирска и Тошин бунар, Градска општина Земун, у току раног јавног увида; 
31. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације простора између улица Матице српске, 
Раблеове и постојећих спортских терена, Градска општина Звездара; 
32. Мишљење на Измене и допуне плана детаљне регулације привредне зоне Горњи 
Земун – зоне 1 и 2, за блок између саобраћајница С6, Новосадски аутопут, С10 и С11, 
Градска општина Земун, у току раног јавног увида; 
33. Мишљење на Измене Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са 
пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 
инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске - Београд (Добановци), Градске 
општине Земун и Сурчин, у току раног јавног увида; 
34. Мишљење на План детаљне регулације железничке инфраструктуре у Макишу, 
Градска општина Чукарица, у току раног јавног увида; 
35. Мишљење на План детаљне регулације за стамбени комплекс уз Црнотравску улицу, 
Градска општина Савски венац, у току раног јавног увида; 
36. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације дела Вишњичке бање између улица 
Сланачки пут и Дрварске чесме, Градска општина Палилула - I фаза; 



37. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације тунелске везе Савске и Дунавске 
падине, Градска општина Стари град, Савски венац и Палилула, са Извештајем о стратешкој 
процени утицаја планираних намена на животну средину;   
38. Мишљење на Измене и допуне плана детаљне регулације санитарне депоније 
„Винча“, Градска општина Гроцка, у току раног јавног увида; 
39. Мишљење на План детаљне регулације за блокове између улица: Кнез Данилове, 
Владетине, Далматинске и Станоја Главаша, Градска општина Палилула, у току раног јавног 
увида; 
40. Мишљење на План детаљне регулације подручја између Булевара војводе Мишића и 
Улице Руске, Виктора Игоа, Милована Глишића и Генерала Черњајева, Градска општина 
Савски венац, у току раног јавног увида; 
41. Мишљење на План детаљне регулације подручја између Булевара војводе Путника и 
улица Праховске и Штипске, Градска општина Савски венац, у току раног јавног увида; 
42. Мишљење на План детаљне регулације за подручје између улица: Краља Милана, 
Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац, у току раног 
јавног увида; 
43. Мишљење на План детаљне регулације за део блока између улица: Железничке, 
Живка Петровића и Првомајске, Градска општина Земун, у току раног јавног увида; 
44. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум“, Сектор 1, 
Градска општина Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну 
средину; 
45. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације комплекса „Сингидунум“, Сектор 5, 
Градска општина Сурчин са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана на животну 
средину; 
46. Мишљење на Нацрт плана детаљне регулације привредне зоне између саобраћајнице 
СМТ, Панчевачког пута и Дунава, Градска општина Палилула, са Извештајем о стратешкој 
процени утицаја Плана на животну средину. 
 
5.6.    Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе Идејних пројеката и 

Урбанистичких пројеката  
 
1. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе Идејног пројекта за 
проширење „пешачке зоне Кнез Михаилове улице“ – ужа зона оријентисана према Савској 
падини, у обухвату пешачких: ул. Краља Петра (од Грачаничке до Кнеза Симе Марковића), 
Чубрина и Иван Бегова и колских: Кнеза Симе Марковића, Краља Петра (од Фрушкогорске 
до Кнеза Симе Марковића), Поп Лукине, Маршала Бирјузова (од Поп Лукине до Царице 
Милице) и Царице Милице (од Топличиног венца до Бранкове); 
2. Идејни пројекат за извођење приступне саобраћајнице за планиране комерцијалне 
садржаје уз Високу улицу, општина Чукарица; 
3. Урбанистички пројекат за изградњу подземне гараже у оквиру комплекса РТС-а, 
Абердарева улица бр. 1, општина Палилула; 
4. Услови заштите за потребе израде Урбанистичког пројекта и припадајућег Идејног 
решења, за изградњу и прикључење стамбено-пословног објекта на катастарској парцели 
70/3 КО Палилула; 
5. Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног комплекса на к.п. 799/1 и 
4926/1 КО Врачар, на углу Средачке улице и Булевара краља Александра у Београду; 
6. Урбанистички пројекат за изградњу стамбено - пословног објекта на кат. парцели бр. 
11568/1, КО Савски венац, Улица Андре Николића бр. 9 и Столачка бр. 7, у Београду; 



7. Урбанистички пројекат надоградње једне етаже стамбеног објекта (две стамбене 
јединице) на катастарској парцели бр. 4341 КО Врачар, на локацији у Улици Ђорђа Вајферта 
бр. 42 у Београдy; 
8. Урбанистички пројекат за стамбени објекат на кат. парц. 1382, КО Врачар, у Ул. 
Петроградској бр. 7, у Београду; 
9. Урбанистички пројекат за реконструкцију и доградњу (надградњу) стамбеног објекта 
на кат. парцели број 869 КО Палилула, у Улици Браће Грим бр.13, у Београду; 
10. Урбанистички пројекат за изградњу стамбено - пословног комплекса у блоку 21 на 
КП 1508/345, 1508/94, 1508/95, 1508/96, 1508/90, 1508/91, 1508/121, 1508/84, 1508/116, 
1508/117, све КО Савски венац; 
11. Урбанистички пројекат за објекат вишепородичног становања високе спратности, са 
комерцијалним делатностима у делу блока 12а ГП01 КО Савски венац, који се састоји од 
целих КП 1508/18, 1508/21, 1508/22, 1508/27, 1508/28, 1508/29, 1508/30, 1508/31, 1508/32, 
1508/33, 1508/35 и делова КП 1508/347, 1508/14, 1508/15 све КО Савски венац, у границама 
Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – 
подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води“ („Сл. лист града Београда“ бр. 
07/15) ; 
12. Услови заштите за потребе израдe Урбанистичког пројекта за изградњу црпне станице 
ЦС1, Градска општина Савски венац; 
13. Услови заштите за потребе израдe Урбанистичког пројекта за изградњу објекта 
супермаркета „Lidl“, на катастарским  парцелама 198/6,198/8, 199 и 200/1,  КО Нови Београд; 
14. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе израде Урбанистичког 
пројекта на катастарским парцелама 1660/13,1482/1,1482/7 и 2456/1 КО Савски венац; 
15. Услови заштите за потребе израдe Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено-
пословног објекта на „ГП1“, део катастарске парцеле 5089/11 КО Нови Београд; 
16. Урбанистички пројекат за изградњу објекта у Улици Ђорђа Вајферта бр.68, на КП 
3623, КО Врачар, у Београду; 
17. Урбанистички пројекат за изградњу подземне гараже у оквиру комплекса РТС-а, 
Абердарева улица бр. 1, општина Палилула. 
 
5.7.     Услови за предузимање мера техничке заштите у поступку издавања локацијских 

услова (обједињена процедура) 
 
1. Услови за предузимање мера техничке заштите у поступку издавања локацијских 
услова за реконструкцију и изградњу дела Дринске улице од Сарајевске улице ка улици 
Кнеза Милоша и степенишни плато са припадајућом инфраструктуром на грађевинској 
парцели ГП3 коју чини катастарска парцела 1429/1 К.О. Савски венац, Београд; 
2. Услови за предузимање мера техничке заштите у оквиру локацијских услова за 
реконструкцију дела Улице кнеза Милоша од Вишеградске улице до петље Мостар са 
припадајућом инфраструктуром на грађевинским парцелама ГП1 коју чини катастарска 
парцела 787/4 и ГП 2 коју чини катастарска парцела 787/3 К.О. Савски венац, у Београду; 
3. Услови за предузимање мера техничке заштите у оквиру локацијских услова за 
реконструкцију дела Улице Дурмиторске од Сарајевске до Улице кнеза Милоша са 
припадајућом инфраструктуром на грађевинским парцелама ГПЈН3 коју чини катастарска 
парцела 1383, ГПЈН4 коју чини катастарска парцела 1411/3 и ГПЈН6, коју чини к.п. 1411/2, 
КО Савски венац, у Београду; 
4. Услови за предузимање мера техничке заштите у поступку издавања локацијских 
услова ради измене грађевинске дозволе за изградњу новог објекта Стоматолошког 



факултета (Главне зграде), помоћне слушаонице и подземне гараже и реконструкцију дела 
постојећег објекта Великог амфитеатра у Улици Ранкеовој 4 на к.п. 4025 КО Врачар; 
5. Услови за предузимање мера техничке заштите за у поступку издавања локацијских 
услова за извођење радова на изградњи телекомуникационог оптичког кабла на релацији Н1 
(постојећи наставак у постојећем окну ПКО0) – Н2 (постојећи наставак у постојећем окну 
ПКО1) на Новом Београду, на кат. парцелама 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, све КО Нови 
Београд; 
6. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе израдe локацијских услова 
за реконструкцију саобраћајнице Краљице Марије, 27. Марта, Џорџа Вашингтона и Цара 
Душана; 
7. Услови за предузимање мера техничке заштите за изградњу стамбено-пословног 
објекта, на катастарској парцели 1939/1 КО Палилула, у Улици Илије Гарашанина бр. 16 у 
Београду 
8. Услови за предузимање мера техничке заштите за изградњу стамбено-пословног 
комплекса на углу улица Кнеза Милоша, Војводе Миленка и Сарајевске, на катастарској 
парцели број 906 КО Савски венац у Београду. 

 
5.8.  Услови за предузимање мера техничке заштите (ван обједињене процедуре)  
 
1. Микролокацијска анализа повољности локације за реализацију јавне гараже на Тргу 
Републике, Градска општина Стари град; 
2. Услови заштите за потребе израдe техничке документације и извођења радова на 
уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора – за сквер на углу 
улица Тадеуша Кошћушка и Страхињића бана, градска општина Стари град; 
3. Услови заштите за потребе израдe техничке документације и извођења радова на 
уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора – за сквер на углу 
улица Тадеуша Кошћушка и Страхињића бана, градска општина Стари град; 
4. Услови заштите за потребе израдe техничке документације и извођења радова на 
уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора – за сквер на углу 
улица Балканске и Гаврила Принципа, градска општина Савски венац; 
5. Услови заштите за потребе израдe техничке документације и извођења радова на 
уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора – сквер на углу 
Бирчанинове и Булевара ослобођења; 
6. Услови заштите за потребе израдe техничке документације и извођења радова на 
уређењу, поплочавању и опремању отворених јавних градских простора – за Улицу 
Милована Миловановића, градска општина Савски венац; 
7. Услови заштите за потребе израдe техничке документације за инфраструктурно 
уређење локације сидриште „Ушће“ - изградња постамента и ограде за диверзантску 
подморницу П 911, Градска општина Нови Београд; 
8. Услови за предузимање мера техничке заштите за доградњу стамбеног објекта / у 
нивоу поткровља / у  улици Студентској бр. 15 у Београду, на катастарској парцели  959 КО 
Нови Београд; 
9. Предпројектни услови за предузимање мера техничке заштите за Идејно решење за 
уређење платоа код Вуковог споменика; 
10. Услови за урбанистичко-архитектонски конкурс за подручје Савског трга (Т) са 
планираним објектом културе од националног значаја (КЛ5) и сквера на углу Карађорђеве и 
Травничке улице (СК1) са планираним објектом културе намењеним креативној индустрији 
(КЛ2), градска општина Савски венац; 



11. Услови за предузимање мера техничке заштите за потребе ревитализације и 
реконструкције Термоелектране „Снага и светлост“. 
 
5.9.   Остало 
 
1. Услови за Отворени анкетни једностепени урбанистичко-архитектонски конкурс за 
подручје Савског трга (Т) са планираним објектом културе од националног значаја (КЛ5) и 
сквера на углу Карађорђеве и Травничке улице (СК1) са планираним објектом културе 
намењеним креативној индустрији (КЛ2), градска општина Савски венац; 
2. Предлог могућих локација са препорукама за постављање фонтана на јавним 
површинама; 
3. Услови заштите културног наслеђа за јавни отворени једностепени архитектонски 
конкурс за идејно решење нове зграде ансамбла народних игара и песама Србије „Коло“; 
4. Праћење рада Комисије за планове Скупштине града (преглед и анализа приспелог 
материјала и документације, присуствовање и учешће на седницама);  
5. Утврђивање целине „Теразије“ за културно добро – oбилазак терена израда графичких 
прилога целине. 

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

5.12.   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 – 567; 
Захтеви за издавање решења о условима за предузимање мера техничке заштите – 348; 
Захтеви преко обједињене процедуре – 155: 
Захтеви за издавање сагласности на пројекат и документацију – 366; 
Захтеви за продужење важности решења – 832; 
Укупно поднетих жалби – 26; 
Усвојене жалбе од стране другостепеног органа – 5; 
Потврђена првостепена решења / жалбе одбијене – 13; 
Захтеви за издавање сагласности за постављање летњих башти – 732; 
Захтеви за издавање сагласности за текуће одржавање објеката – 49; 
Захтеви за издавање сагласности за коришћење културних добара – 89; 
Захтеви о коришћењу документације Завода – 128; 
Захтеви за издавање потврде о статусу објекта – 486; 
Право прече куповине – 121; 
 



6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА И САРАДЊА УСТАНОВЕ 
 
6.1. Презентaција културних добара и добара под претходном заштитом 
 
1. Представљање делатности Завода на Дану Друштва конзерватора Србије 22. фебруара 
2018. године;  
2. Дан Завода је и 2018. године обележен свечано. Поред запослених, пензионера који су 
свој радни век провели у Заводу, сарадника и колега из других установа заштите, као и 
колега из установа културе, овој прослави су присуствовали веома драги гости из Скупштине 
града Београда и градске управе. Све то говори да се рад и успех наше куће веома цени и да 
Завод као реномирана установа културе у Београду има значајну подршку свог оснивача и 
колега;   
3. У 2018. години поред презентације на званичном веб порталу Завода, а пратећи 
савремене токове презентације, све важне информације о раду Завода постале су доступне и 
на друштвеним мрежама: Facebook и Instagram; 
4. Промоција делатности Завода преко публикација Завода на Сајму туризма и Сајму 
трећег доба;    
5. Презентација и предавања о 4 историјске куће Београда у Заводу у априлу током 
одржавања манифестације Дани Београда: Дом породице Вељковић, Дом Јеврема Грујића, 
Кућа породице Карамата и Дом породице Павловић. У оквиру презентације извршен је и 
обилазак кућа и упознавање са потомцима и власницима који су говорили о кућама; 
6. Презентација истраживања три блока Централне зоне Новог Београда 21, 22 и 23 у 
часопису Наслеђе XIX, коаутор са Јелицом Јовановић диа; 
7. Представљање Докторове кули током обележавања Дана психијатрије у Београду и 
отварања изложбе у споменику културе; 
8. Стручно вођење кроз урбану обнову Косанчићевог венца и Старо језгро Земуна за 
Дане Београда и Дане културне баштине. 
 
6.2. Сарадња са службом заштите и институцијама града Београда и Републике 

Србије 
 
1. Завод је у протеклој години имао успешну сарадњу са републичким и градским 
институцијама, и у складу са својим ингеренцијама издао услове за предузимање мера 
техничке заштите за обнову градских фасада на захтев Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове града и Јавног предузећа „Градско стамбено“. За велики број ових фасада 
током извођења радова Завод је вршио конзерваторски надзор и увид у спровођење мера 
техничке заштите. Са Министарством културе Завод је наставио одличну сарадњу и на 
пословима који се тичу сарадње на изради будућих пројеката - Парно купатило браће 
Крсмановић и улагање Републике Турске у реконструкцију споменика културе;  
2. Међународна научна конференција „Југословенско-пољски односи у 20. веку“ 
одржана је у Заводу за заштиту споменика културе града Београда у периоду од 27-28. 
септембра  2018. године. Конференција је имала укупно осам сесија на којима су 
учествовали пољски и српски историчари. Изложба „ Промене граница Пољске током 
историје“ Амбасаде Републике Пољске у Београду била је пратећи сегмент конференције 
коју  је организовао Институт за савремену историју, и обухватала је осамнаест паноа са 
легендама постављена у главној сали Завода. 
Конференција је завршена шетњом Горњим градом београдске тврђаве коју су водили 
сарадници Завода: Нела Мићовић, археолог говорила је о открићу, конзервацији и 



презентацији остатака бедема Римског војног утврђења на Калемегдану, Ивана Весковић, 
историчар уметности је говорила о историји Београдске тврђаве; 
3. Током 2018. године Завод за заштиту споменика културе града Београда се 
прикључио програму Града Београда „БГ пракса“. Препознајући важност ширења знања, 
пружања практичних знања и вештина студентима, као и важност упознавања са радом 
установа културе и заштитом непокретног културног наслеђа, у оквиру својих редовних 
програмских активности ангажована су два практиканта: 1 архитекта и 1 историчар 
уметности и то у Групи за Београдску тврђаву и Одсеку за документацију. Позитивна 
искуства и резултати добијени током циклуса 2018. године опредељују Завод да у овом 
смеру настави и у 2019. години. 
 
6.3. Учешће стручних сарадника у раду комисија и стручних радних тела  
 
1. Комисија за декоративно и функционално осветљење Града Београда; 
2. Градска комисија за дoнoшeњe oдлукe o oглaшaвaњу; 
3.  Комисија за стандарде и сродне документе КSU346, Конзервација културног наслеђа, 
при Институту за стандардизацију Србије; 
4. Комисија за стандарде и сродне документе KSU059, Зграде и инжењерско-
грађевински објекти, при Институту за стандардизацију Србије; 
5. Учешће у раду Комисије за утврђивање програмских садржаја и давање предлога 
модела управљања Меморијалним комплексом Старо сајмиште; 
6. Комисија за споменике, називе тргова и улица Града Београда; 
7. Стручни савет Републичког завода за заштиту споменика културе; 
8. Управни одбор Музеја науке и технике; 
9. 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; 
10. 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; 
11. Учешће у раду тима Секретаријата за инвестиције Градске управе Града Београда на 
активностима везаним за реконструкцију објекта у Ул. браће Крсмановић бр. 2 и бр. 4; 
12. Комисија за јавну набавку за избор извођача радова инвестиционог одржавања 
објекта Павиљона Малог рефрактора у оквиру комплекса Астрономске опсерваторије у 
Београду. 

  

6.4. Сарадња са основним и средњим школама 
 
1. Коришћење документације Завода за потребе реализације наставних програма 
основних и средњих школа: Завод за заштиту споменика културе града Београда је као и 
претходних, и 2018. године остварио сарадњу са једним бројем основних школа на подручју 
Града Београда, које у оквиру својих редовних планираних наставних активности акценат 
стављају на историју, културу и културно наслеђе Београда. У том контексту, у оквиру 
предмета техничко образовање, организују низ такмичења на школском, општинском и 
градском нивоу, а документација Завода је основни извор података и материјала који се 
користи на такмичењима. Такође у континуитету током целе године увид у документацију 
Завода врше и ученици средњих струковних школа: архитектонска и грађевинска, као и 



београдских гимназија који све чешће за теме својих семинарских и дипломских радова 
имају културно наслеђе града. 
 
6.5. Сарадња са високошколским установама  
 
1. Коришћење документације Завода за потребе реализације наставних програма 
основних и средњих школа и факултета. 
Документација која се образује и чува уз Регистар културних добара и Евиденцију 
непокретности које уживају претходну заштиту представља драгоцен извор података за 
бројне студијске програме из области друштвено-хуманистичких и техничких наука. У том 
контексту Одсек за документацију Завода за заштиту споменика културе града Београда је 
незаобилазно место за прикупљање потребних података за израду студенских, матер и 
докторских радова Филозофског и Архитектонског факултета Универзитета у Београду, 
Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, као и других домаћих и иностраних 
високошколских установа; 
2.  Рад с практиканткињама, терен, упознавање с документацијом и радом истраживача, 
на примеру Старог језгра Земуна, блокови 40 и 41; 
4.  Стручна пракса студената факултета безбедности Универзитета у Београду 
организована у Заводу за заштиту споменика културе града Београда. Држање стручне 
праксе студенима Факултета безбедности у Заводу: презентација рада Завода, презентација о 
културним добрима на територији Београда, њиховом значају и разлозима за њихово 
очување, презентација о Плану управљања ризицима и Процени ризика, обилазак 
документације Завода и Београдске тврђаве; 
5.        Сарадња са Филозофским факултетом, Сектор за развој каријере – Координација 
младих сарадника на попуњавању базе података (хемеротека, Неимар, Старо језгро  Земуна);   
6.        Током 2018. године је успостављена стална сарадња на годишњем нивоу са Каријерним 
центром Филозофског факултета са циљем организовања студентске праксе за студијске 
групе историја, историја уметности, археологија, етнологија и антропологија. Основна идеја 
је упознавање студената Филозофског факултета са заштитом непокретног културног 
наслеђа и ширењем практичних знања; 
7. Презентација завршених радова на реконструкцији Народног музеја  И Музеја 
савремене уметности у Београду, студентима и професорима Академије уметности 
Универзитета у Новом Саду. 
 
6.6. Учешће у манифестацијама  
 
1. Завод за заштиту споменика културе града Београда је представио целокупну своју 
делатност и на Међународном сајму туризма, одржаном од 22-25. фебруара, на штанду 
Скеретаријата за привреду Управе града Београда, као и на Сајму трећег доба од 28.02. до 
01.03.2018.године, у халама Београдског сајма. Поред промоције програмских 
активности путем флајера (сарадња са основним и средњим школама, програм шетњи и 
вођења од стране наших стручних сарадника у оквиру програма Завода и Града Београда, 
Туристичке организације Београда, Културног центра Београда), представљена је и 
издавачка делатност Завода, везана за културна добра на теритотији града Београда. 
Публикације су дељене бесплатно свим заинтересованим посетиоцима;  
2. Школски сајам културе „Тржница идеја“, у организацији Музеја града Београда, у 
Етнографском музеју, 30.03.2018. године; 
3. Дани Београда 16-19.04.2018. године:  



- Излагање о споменику културе Кућа породице Карамата; посета породичној кући 
Карамата, у ул. Караматина 17;  
- Излагање о споменику културе Кућа породице Вељковић,  
- Вођење туре Београдска тврђава 
- Промоција монографије „Никола Несторовић“, аутора др Марине Павловић одржана 
је 19.04.2018. Никола Несторовић, један је од најзначајнијих архитеката с краја 19. и у првој 
половини 20. века, чији је значајан број дела на подручју Београда утврђен за споменике 
културе. Монографија представља допуњену и прерађену докторску дисертацију одбрањену 
на Филозофском факултету Универзитета у Београду; 
4. Београдска интернационална недеља архитектуре 10-31.05.2018.: Вођење туре - 
Зграда Призада (Танјуг), Пилони моста краља Александра;  
5. Вођење туре на Београдској тврђави у оквиру европског Дана срчане слабости, 
17.05.2018. године;  
6. Ноћ музеја: У оквиру сада већ традиционалне манифестације, која је одржана 
18.05.2018.године, у просторијама Завода за заштиту споменика културе града Београда је 
реализован богат програм у оквиру којег је приказана изложба о згради Завода за заштиту 
споменика  културе града Београда, потом програми за децу – „Наслеђе за децу“ и „Мали 
археолог“, презентација археолошких истраживања спроведених приликом извођења радова 
на рестаурацији Чесме Мехмед паше Соколовића, представљање артефаката који су чувају у 
згради Завода. Програм је пратио и DJ наступ испред зграде Завода. Велики број посетилаца 
говори о успешности програма; 
7. 2018 – Европска година културног наслеђа, Удружење Старе куће Србије, Катарина 
Вељковић, Наша кућа – Ваше наслеђе, 24. мај 2018. У сарадњи са Старим кућама Србије, а 
пре свега са госпођом Катарином Вељковић, пројекат  „Наслеђе за децу“ је презентован деци 
четвртог разреда Основне школе „Петар Петровић Његош“, ГО Врачар; 
8. Београдски ноћни маркет, Студентски парк 26.05.2018. Завод је први пут ове године 
учествовао на четрнаестом по реду Београдском Ноћном Маркету, манифестацији од великог 
туристичког, културног и привредног значаја. У времену од 13:00 – 22:00 часова, уз 
представљање делатности и активности Завода, посетиоци су могли да се упознају са 
неопходностима очувања непокретног културног наслеђа на подручју града Београда. У 
оквиру манифестације била је продаја Заводских публикација и мултимедијалних садржаја; 
9. Дани Европске баштине 2018 у Београду „ЕВРОПСКА ГОДИНА КУЛТУРНЕ 
БАШТИНЕ - УМЕТНОСТ ДЕЉЕЊА”, шетњa са представљањем објекта Београдске задруге, 
одржанo 15. септембра. Завод за заштиту споменика културе града Београда, 2018. године 
као и претходних година, узео је учешће у реализацији манифестације Дани европске 
баштине. У току манифестације Завод је организовао посету Задужбини Доситеј Обрадовић, 
као и шетњу са представљањем објекта Београдске задруге; 
10. Манифестација „Дани европске баштине“, 18.09.2018. – Изложба „Деца о наслеђу 
Београда“у Кући породице Вељковић, изложба дечијих радова ОШ „Петар Петровић 
Његош“ који су настали на радионици поводом обележавања Европске године баштине 2018. 
године, одржане у Кући породице Вељковић 24. 05.2018. године у оквиру пројекта „Наслеђе 
за децу“. Изложба је обухватила и радове деце из ОШ „Владислав Рибникар“; 
11. Манифестација „Дани европске баштине“, 22.09.2018. – „Дечија пијаца“ – У 
организацији ЈКП „Градске пијаце“ и ГО Земун на Омладинском тргу пијаце Земун 
програмом пројекта „Наслеђе за децу“ основцима је презентовано споменичко наслеђе 
Земуна и направљен контакт са Предшколском установом Земун; 



12. Манифестација „Дани европске баштине“, 26.09.2018. – Презентација пројекта 
„Наслеђе за децу“ и одржавање радионице намењене предшколцима у вртићу „Мића и 
Аћим“, сарадња са Предшколском установом Врачар; 
13. Манифестација „Дани европске баштине“, 04.10.2018. – Радионица „Наслеђе за децу“ 
у Заводу за заштиту споменика културе града Београда – Презентација пројекта „Наслеђе за 
децу“ и одржавање радионице деци другог разреда ОШ „Краљ Петар I“ на тему „Лик и дело 
Михаила Петровића“. У оквиру пројектне наставе учитељица је са децом обрадила лик и 
дело Мике Аласа тако да је ради надоградње знања деци презентовано културно добро Дом 
Мике Аласа; 
14. Манифестација „Дани европске баштине“, 12.10.2018. – Презентација пројекта 
„Наслеђе за децу“ и одржавање радионице намењене предшколцима у вртићу „Бисер“, 
сарадња са Предшколском установом Врачар; 
15. Учешће на 63. Међународном београдском Сајму књига од 21. октобра – 28. октобра 
2018. године. На сајму је Завод представио и пројекат „Мапе београдских општина са 
приказом непокретног културног наслеђа. 

 
6.7. Програми који представљају квалитативну новину у односу на устаљену 

програмску шему установе  
 

1. 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 2018. израђене су мапе за општине Стари 
град, Врачар, Палилула, Савски венац, Земун, Лазаревац, на којима по броју 
утврђених непокретних културних добара и најзаступљеније наслеђе. Презентација 
пројекта била је у оквиру манифестације Сајам књига, октобра 2018. године, где су 
поред заинтересоване јавности присуствовали и представници београдских општина, 
након чега је у финалну реализацију ушло и штампање мапа општина Савски венац и 
Стари град; 

2. У сарадњи са Архитектонским факултетом у Грацу, Аустрија, у оквиру пројекта који 
реализују њихови студенти, снимљена је једносатна емисија о Београдској задрузи у 
којој је стручни сарадник Завода представила приказ историјских околности у време 
изградње објекта, историјат самог објекта од изградње до данас, вредновање, 
представила пројекат рестаурације фасада, санације и реконструкције делова објекта 
који је у Заводу израђен 2007. године и дала приказ конзерваторско рестаураторских 
радова који су на објекту изведени 2014. године; 

3. Стручни сарадник Завода дала је интервју за EURONEWS прилог о историјату и 
архитектури објекта Београдске задруге, као и приказ конзерваторско 
рестаураторских радова који су на објекту изведени 2014. године.  

 
 
 



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

 
1. Завод за заштиту споменика културе града Београда је своје просторије уступио за 

организовање дана срчане слабости у мају 2018. године. Поред здравственог сегмента 
програма, присутне је стручни сарадник Завода за заштиту споменика културе града 
Београда упознао са историјом и вредностима споменика културе од изузетног значаја 
„Београдска тврђава“; 

2. Институт за савремену историју је у у Заводу за заштиту споменика културе града 
Београда у периоду од 27-28. септембра  2018. године организовао Међународна 
конференцију „Југословенско-пољски односи у 20. веку“ на којој су учествовали 
пољски и српски историчари. Изложба „ Промене граница Пољске током историје“ 
Амбасаде Републике Пољске у Београду била је пратећи сегмент конференције коју  
је организовао Институт за савремену историју, и обухватала је осамнаест паноа са 
легендама постављена у главној сали Завода. 
 

6.9. Оцена програма од стране стручне јавности (преглед најзначајнијих критика, 
приказа у медијима)  

 
Током 2018. године у односима Завода са јавношћу, стручном и широм, највише је истицан 
значај делатности Завода за очување културне баштине, односно за очување наше културе, 
историје и уметности.  
Активности Завода су стручној јавности континуирано презентоване током целе 2018. 
године, пре свега кроз израду, сарадњу на изради и реализацију бројних пројеката, затим 
изложби, стручне конференције, али и кроз перманентну сарадњу са бројним научним и 
стручним институцијама, као и градским и републичким органима и организацијама.  
У свим наступима, саопштењима или директним контактима са власницима и корисницима 
објеката од споменичког значаја, било да се ради о физичким или правним лицима, посебно 
је исказивана жеља Завода да као стручна служба помогне у њиховим напорима да сачувају и 
унапреде објекте које поседују или користе.  
У току 2018. године дати су одговори на велики број питања новинара и саопштења како за 
писане медије, тако и за телевизије. Евидентно је велики напредак у сарадњи са медијима, а 
посебно са новинама: „Блиц“, „Политика“, „24 сата“ и „Данас“, као и са РТС-ом посебно по 
питању реконструкције Споменика захвалности Француској. 
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.  
Изузетно успешну комуникацију са јавношћу Завод је имао на Сајму туризма и Сајму књига 
кроз представљање своје издавачке делатности. 
У наставку је неколико медијских приказа о раду Завода за заштиту споменика културе града 
Београда: 
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7. ФИНАНСИРАЊЕ 
 
 

        
 
 
 



 



 



 



 



8.     ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА 
 

Завод за заштиту споменика културе града Београда, у 2018. години реализовао је све 
програме који су били предвиђени Програмом пословања, изузев програма „Наслеђе за 
децу“. Сви програми реализовани су у складу са постављеном динамиком и у свој 
разноврсности јасно су презентовали све сегменте делатности Завода.   
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 почео да примењује систем финансијског управљања и контроле.  
 
У 2018. години настављена је сарадња са Турском агенцијом за међународни развој и 
сарадњу - ТИКА и Градом Београдом, што је резултирало, реализацијом још једног 
капиталног пројекта реконструкције и рестаурације Малог степеништа Савског шеталишта 
на Београдској тврђави.  
На основу Споразума о обнови Споменика захвалности Француској, склопљеним између 
Владе Републике Србије и Владе Републике Француске о заједничком финансирању и 
спровођењу свих потребних активности, после прибављања потребних средстава, делом од 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, а делом од Владе 
Републике Француске, Завод  је извршио све послове на рестаурацији и санацији споменика. 
Радови су трајали од марта до септембра  2018. године.  
У оквиру обнове фасада на простору ужег централног језгра града Београда Завод је 
сарађивао са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове, кроз писање услова за 
предузимање мера техничке заштите и спровођењем надзора над изведеним радовима.  
Посебно значајан је конзерваторски надзор на споменику културе - Народном музеју у 
Београду. 
Настављајући процес рaдoвa нa текућем oдржaвaњу дeпoa дoкумeнтaциje сви процеси су 
урађени у складу са најновијим стандардима складиштења и чувања докумената. У згради 
Завода изведени су радови на техничком одржавању ентеријера и радног простора, са 
тенденцијом уређења фасаде и замени столарије у наредном периоду. 
У 2018. години приметан је и знатни напредак у реализацији свих сегмената основне 
делатности установе 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. 
Организоване су веома посећене изложбе, које су учиниле квалитативни помак у 
презентацији културног наслеђа града Београда.  У 2018. реализована је прва фаза пројекта 
мапе непокретних културних добара за шест градских општина, са циљем да презентацију 
културних добара учини приступачну широј јавности. 
Завод за заштиту споменика културе града Београда и Фондација Милана Злоковића 
потписали су протокол о сарадњи са циљем заштите и чувања дела овог знаменитог 
архитекте.  
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 




