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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 2019. 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 
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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 
извођени радови на санацији, реконструкцији, адаптацији и рестаурацији, у циљу 

побољшања општег стања објекта и унапређења услова рада. Током 2019. године изведени 
су радови на рестаурацији и замени дрвених прозора, која је подразумевала делимичну 
замену постојећих дрвених прозора новим дрвеним и рестаурацију свих прозора на згради 

Завода за заштиту споменика културе града Београда, као и рестаурацију свих улазних врата.  
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 2019. години  

У току 2019. године из сопствених средстава, Завод је набавио опрему у износу од 
2.492,110,56 динара и то: 

- набавка намештаја 498.144,96 динара 
- набавка рачунара и рачунарске опреме 1.852.755,60 динара 

- набавка телефона  141.210,00 динара 
 
3. ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА  - стање на дан 31.12.2019. 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 врста 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 31.12.2019. године је:  

- 40 запослених који се финансирају из буџета града Београда  
 

Број ангажованих извршилаца по уговорима о  привременим и повременим пословима у 

2019. години је износио 8 извршилаца месечно. Завод је у овом периоду ангажовао једног 
извршиоца по уговору о делу, а преко ауторске агенције ангажовани су аутори у циљу 

реализације појединих  програмских активности. 
  
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 
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финансирању културних програма Завода за заштиту споменика културе града Београда 

за 2019. годину наш број P 740/19 од 27.02.2019. године средствима из буџета града Београда 
за 2020. годину у износу од 10.700.000,00динара. 

У току 2019. године склопљени су уговори са Секретаријатом за културу града Београда 
заследеће радове: 
- Суфинансирање програма Наслеђе за децу – средства Министарства културе и 

информисања - наш број Р 1944/19 од 10. 07. 2019. године.  
- Суфинансирање издавање часописа Наслеђе XX – средства Министарства културе и 

информисања - наш број Р 4132/19 од 24. 09. 2019. године.  
4.1.  ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 

2019. ГОДИНУ (ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА)  

 

 НАЗИВ ПРОГРАМА Буџетскасредства Сопствениприход 

1. РЕВИЗИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА – остало  9.990,00 300.813,08 

2. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ОДЛУКА О 

КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УТВРЂИВАЊУ  И 

БРИСАЊУ ИЗ РЕГИСТРА КУЛТУРНИХ ДОБАРА 

307.593,00  

2.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 307.593,00  

2.1.1.Просторно културно-историјска целина Стара 
Палилула  

116.740,00  

2.1.2.Просторно културно-историјска целина Подручје уз 
Булевар краља Александра 

79.558,00  

2.1.3. Просторно културно-историјска целина Подручје уз 
улицу кнеза Милоша 

72.180,00  

2.1.4. Стара кућа породице Матић у Вранићу   
2.1.5. Вила Прендић у Београду    

2.1.6. Цркварођења Богородице у Звечкој, Обреновац  39.115,00  
2.1.7.Војна гимназија – Гимназија краља Александра на 

Топчидерском брду 
  

3.    ИСТРАЖИВАЊА 739.368,28  

3.1. СИСТЕМАТСКА ИСТРАЖИВАЊА ФОНДОВА 739.368,28 - 

3.1.1. Истраживање и прикупљање архивске документације  
за  простор Крунске улице-статус претходне заштите 

257.432,35  

3.1.2. Истраживање и прикупљање архивске документације 
за простор Крунског венца-статус претходне заштите 

353.254,78  

3.1.3. Истраживање и прикупљање архивске документације 
за  простор Клиничког центра Србије  

 35.800,00 

3.1.4.  Културни пејзаж Београда    

3.1.5. Израда елабората о могућности коришћења и намене 
простора у оквиру Београдске тврђаве 

128.681,15  

3.1.6.Просторна анализа порти цркава Св. Вазнесења у 
Ропочеву, Св. Илије у Малом Пожаревцу, Св. Духа 
са криптом костурницом у Рогачи, Св. Ђорђа у 
Поповићу  - Сопот 

  

3.1.7. Стање врата у оквиру улазних партија објеката 
проглашених за споменике културе, који се налазе у 
оквиру просторне културно – историјске целине 
„Историјско језгро Београда у Београду 
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4. ДОКУМЕНТАЦИЈА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА 

И    ДОБРИМА  ПОД  ПРЕТХОДНОМ  

ЗАШТИТОМ 
382.044,59  

4.1. ПРИКУПЉАЊЕ, ИЗРАДА И ОБРАДА 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 305.749.74 

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

 305.749,74 

4.2. ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 382.045,19 709.846,61 

4.2.1. Дигитализација документације    

4.3. БИБЛИОТЕКА 382.044,59  
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 43.473,25  

4.3.4.Прикупљање грађе за хемеротеку 274.995,00  

5. ИЗРАДА КОНЗЕРВАТОРСКО – РЕСТАУРАТОР-

СКИХ ПРОЈЕКАТА 
1.563.037,40  

5.1. БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА 112.738,06  

5.1.1. Ревизија пројекта рестаурације Леополдове капије 112.738,06  

5.2. ГРАДСКА АРХИТЕКТУРА 818.056,00  

5.2.1. Израда пројекта реконструкције,санације,адаптације 
и рестаурације Музеја Томе Росандића – извршено 
3Д скенирање 

250.988,00  

5.2.2. Израда  пројеката  рестаурације фасада и ограде куће 
архитекте Момира Коруновића(прва фаза) 

144.000,00  

5.2.3. Израда пројекта Докторева кула – преусмерено на 
извођење радова на споменику Победник  

124.988,00  

5.2.4. Израда пројекта рестаурације фасада Спомен куће 
Ђуре Јакшића 

147.600,00  

5.3. ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-

ОБЕЛЕЖЈА 

632.243,34 
 

5.3.1. Хитне интервенције на споменицима   
5.3.2. Гробље ослободилаца Београда    

5.3.3. Хитне интервенције  на Београдској тврђави 484.643,34  
5.3.4. Пројекат извођења радова на споменику Вуку 

Стефановићу Караџићу и римски саркофаг у Земуну 
147.600,00 

 

6. ПРЕЗЕНТАЦИЈА КУЛТУРНИХ ДОБАРА И 

ДОБАРА ПОД ПРЕТХОДНОМ ЗАШТИТОМ 
4.574.032,84  

6.1. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 2.866.858.73  

6.1.1. Обележавање 60 година Завода 964.300,00  

6.1.2. Часопис „Наслеђе“ бр. 20 786.793,45  

6.1.3. Каталози за 10 споменика културе  548.917,92  

6.1.4. Израда и штампање мапа београдских   општина са 
унетим позицијама културних добара, приказом и 
фотографијама 

566.847,36  

ИЗЛОЖБЕ 933.634,48  
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6.1.5. Изложба и каталог „Никола Несторовић“ 427.646,16  

6.1.6. Изложба „Путевима Милана Злоковића“ 117.569,91  

6.1.7. Изложба „Хотели и кафанеБеограда-препознавање 
споменика културе“ 

304.075,48  

6.1.8. Изложба и каталог “Реконструкција Народног музеја“ 115.638,86  

6.1.9. Израда приручника за власнике и кориснике 
непокретних културних добара у Београду 

84.342,93  

6.2. ЕДУКАЦИЈА 583.669,63  

6.2.1. Стручна конференција   583.669,63  
6.2.2. БеоКул Градска Тура   

6.2.3. „Наслеђе за децу“   

6.3. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ 189.870,00  

6.3.1. WEB презентација  189.870,00  

6.4. УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У 

ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 
 2.520.702,92 

6.4.1. Учешће на стручним скуповима у земљи  156.271,74 

6.4.2. Учешће на међународним стручним скуповима  2.364.431,18 

7. ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА КУЛТУРНИМ 

ДОБРИМА И ДОБРИМА ПОД ПРЕТХОДНОМ 

ЗАШТИТОМ 
409.000,00  

7.1. Конзервација металних предмета откривених током 
археолошких истраживања простора око чесме 
Мехмед паше Соколовића  

114.000,00  

7.2. Конзерваторско рестаураторски радови-обнова бисте 
краљице Марије  

295.000,00  

7.3.Испитивање компатабилних материјала    

7.4.Израда процене ризика   75.203,27 

УКУПНО  ПРОГРАМСКА  ДЕЛАТНОСТ  1-7: 

 
7.985.066,41 3.762.941,40 

УКУПНО ПО РЕБАЛАНСУ: / / 

УКУПНО ОСТАЛО СРЕДСТАВА: 2.714.933,59 1.168.058,60 

 

4.1.1. СИСТЕМАТСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ФОНДОВА 

 

На основу систематских истраживања Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, Влада републике Србије у  2019. години утврдила је 11 споменика културе и једну 
просторно културно историјску целину:  

 
1. Дом Радничке коморе у Београду, Немањина број 28, Савски венацОдлука о 

утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 04/19; 

2. Споменик Васи Чарапићу у Београду, у парку на скверу између улица Француске, 
Браће Југовића и Булевара деспота Стефана, Стари град; Одлука о утврђивању, „Сл. 

гласник РС“ бр. 08/19; 
3. Зграда представништва Првог дунавског паробродарског друштва у Београду, Господар 

Јевремова 33 и Капетан Мишина 6а, Стари град; Одлука о утврђивању, „Сл. гласник 

РС“ бр. 10/19; 
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4. Споменик Карађорђу у Београду, Светосавски плато, Врачар; Одлука о утврђивању, 

„Сл. гласник РС“ бр. 12/19; 
5. Зграда ауто сервиса „Фиат” у Београду, Булевар ослобођења 61 и Рудничкa 1, Врачар; 

Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 15/19;  
6. Вила Штерић у Београду, Генерала Штурма 4, Савски венац; Одлука о утврђивању, 

„Сл. гласник РС“ бр. 54/19; 

7. Зграда „Прогреса” у Београду, Змај Јовина 8-10, Стари град; Одлука о утврђивању, „Сл. 
гласник РС“ бр. 55/19; 

8. Дом штампе у Београду, Кнез Михаилова 6, Трг Републике 5, Коларчева 2, Стари град; 
Одлука о утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 57/19; 

9. Кућа Јосифа Шојата у Београду, Краља Милутина 33, Врачар; Одлука о утврђивању, 

„Сл. гласник РС“ бр. 65/19; 
10. Зграда „Хемпро” на Теразијама у Београду, Теразије 8, Стари град; Одлука о 

утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 65/19; 
11. Кућа породице Петронијевић у Београду, Кнеза Милоша 19, Врачар; Одлука о 

утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 86/19.  
 

Просторне културно-историјске целине 

1. Насеље Церак – Виногради (Церак 1 и Церак 2) у Београду, Чукарица;Одлука о 
утврђивању, „Сл. гласник РС“ бр. 04/19.  

 

У 2019. години урађено је систематско истраживањеради утврђивања за културно добро: 
- Просторнa културно-историјска целина Стара Палилула; 

- Просторно културноисторијска целина Подручје уз Булевар краља Александра;  

- Просторно културноисторијска целина Подручје уз улицу кнеза Милоша; 
- Вила Прендић у Београду; 

- Војна гимназија – Гимназија краља Александра на Топчидерском брду.  
 

Током 2019. године вршена су систематска истраживања фондова у смислу допуне постојеће 
грађе и као припрема за утврђивање за културно добро: 
- Истраживање и прикупљање архивске документације  за  простор Крунске улице-

статус претходне заштите. 
- Истраживање и прикупљање архивске документације за простор Крунског венца-статус 

претходне заштите.  
- Истраживање и прикупљање архивске документације за  простор Клиничког центра 

Србије. 

- Израда извештаја Културни пејзаж Београда.  
- Израда елабората о могућности коришћења и намене простора у оквиру Београдске 

тврђаве. 
- Просторна анализа порти цркава Св. Вазнесења у Ропочеву, Св. Илије у Малом 

Пожаревцу, Св. Духа са криптом костурницом у Рогачи, Св. Ђорђа у Поповићу  - 

Сопот. 
- Стање врата у оквиру улазних партија објеката проглашених за споменике културе, 

који се налазе у оквиру просторне културно – историјске целине „Историјско језгро 
Београда у Београду.  

- Истраживање постојеће документације лагума испод Земунског гробља.  

- Израда предлога могућности обнове бунара у оквиру просторно културно историјске 
целине Старо језгро Земуна.  
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4.1.2. РАДОВИ И ПРОЈЕКТИ НА СПОМЕНИЦИМА КУЛТУРЕ 

 

1. Ревизија Пројекта рестаурације Леополдове капије на Београдској тврђави 

Током 2019. године извршена је ревизија пројекта реконструкције и рестаурације 
Леополдове капије на Београдској тврђави (пројекат је израдио Завод 2011. године). 

Леополдова капија налази се на путу који је водио ка Смедереву и Видину, у источном делу 
Београдске тврђаве. Назив је добила по немачком цару Леополду I, коме је посвећена и на 

полукружном луку урезан је монограм LP (Leopold primus). Приликом радова на 
реконструкцији тврђаве која је окончана 1739. године обрађена је фасада капије у барокном 
стилу. Конзерваторски радови на капији вршени су пред Други светски рат, и касније у 

периоду од 1952-1960. године,а 2001. и 2002. године извођени су конзерваторски радови који 
су обухватили  зидне површине портала капије и архитектонска сондирања.  

2. Израда пројекта рестаурације фасаде и ограде куће архитекте Момира 

Коруновића - I  фаза 

 Кућа архитекте Момира Коруновића у ул. Ламартиновабр. 10, саграђена је 1924. 

године према пројекту самог архитекте, као приземна породична кућа са поткровљем. 
Обликована је по узору на средњоевропске породичне куће са вртом и декоративно 

обрађеном оградом. У архитектури сопствене куће архитекта Коруновић је афирмисао 
особен и препознатљив градитељски израз. Архитекта Момир Коруновић (1883-1969) 
најистакнутији је представник „националног смера“ у српској архитектури прве половине 

XX века. Упоредо са пројектантским радом бавио се проучавањем и заштитом старих 
архитектонских споменика. У кући је, поред радне собе са техничким прибором и 

библиотеком, сачувана и комплетна техничка документација, цртежи, планови 
пројектованих и изграђених објеката овог изузетно продуктивног ствараоца. Кућа архитекте 
Момира Коруновића је утврђена за културно добро (Службени лист града Београда бр. 

21/94).   
 

3. Израда пројекта рестаурације фасада Спомен куће Ђуре Јакшића  

 Спомен кућа Ђуре Јакшића, српског сликара, песника, приповедача и драмског писца у 
Скадарској улици 36 у Београду, саграђена је у другој половини 19. века и једна је од 

најстаријих зграда на подручју Скадарлије. Ова приземница зидана је у бондруку са испуном 
од ћерпича и цигле. По типу представља прелазни облик између традиционалне балканске 

архитектуре и нове, европске архитектуре. Дело је културно-историјских вредности. Налази 
се у оквиру просторно културно-историјске целине „Скадарлија“ која је утврђена за културо 
добро. 

4. Обнова бисте краљице Марије 

Биста краљице Марије израђена је од вештачког камена у пропорцијском складу с 

постојећим постаментом који се налази у дворишту  споменика културе дечијег Дома 
краљице Марије, Улица  цара Душана бр. 57 у Земуну.  Како је зграда обновљена и санирана 
према условима и надзором ЗЗСКГБ 2016. године,недостајућа биста допринела је у 

ликовном, естетском, културно-историјском смислу сведочењу о значајном историјском  
периоду развоја Краљевине Југославије и социјалној делатности владарске породице 

Карађорђевића. Аутор бисте урађене од ливеног бетона је академски вајар Милош Комад. 
 
5. Конзервација металних предмета откривених током археолошких истраживања 

простора око Чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави  
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   Током археолошких истраживања простора поред Чесме Мехмед паше Соколовића, у 

јуну месецу 2017. године, откривена су четири метална предмета: 2 металне посуде за воду, 1 
послужавник и фрагментованибокал са очуваним вратом и дршком ибрика за воду. 

Предмети су током 2019. године конзервирани у сарадњи са Централним институтом за 
конзервацију и чувају се у Заводу за заштиту споменика културе града Београда до предаје 
надлежном Музеју града Београда.  

 
 
 
 
 

4.1.3. ПРОГРАМИ У ЦИЉУ ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЗАВОДА (изложбе, конференција и издавачка делатност)  

 

1. Изложба „Хотели и кафане града Београда – препознавање споменика културе“ 

Изложба „Хотели и кафане града Београда – препознавање споменика културе“ 
отворена је 16. априла 2019. године у Заводу за заштиту споменика културе града Београда 

као део програма у оквиру манифестације Дани Београда. Циљ изложбе је био да се кроз 
приказ хотела и кафана који су утврђени за споменик културе, презентује позици ја ових 

примера непокретног културног наслеђа њиховим тренутним корисницима.  
Кафане као места мешања строго подељених друштвених слојева, представљали су 

прве институције релативно слободне размене мишљења, отвореног политичког резоновања, 

касније и политичког организовања чиме постају првим институционализацијама слободе 
мисли у којој су се формулисали први објективни захтеви нарастајућег модерног друштва. 

Почетком шездесетих година 19. века искристалисала се прецизна дефиниција разликовања 
кафане и механе док је подизање хотела директно утицало на урбани развој града. Објекти 
угоститељске намене доносили су дух Европе у престоницу чиме су директно утицали на 

еманципацију друштва. Данас се на простору града Београда налази четрнаест објеката 
угоститељске намене који су утврђени за споменик културе.  

 

2. Изложба „Никола Несторовић – Портрет једне епохе“ 
Изложба о архитекти Николи Несторовићу, једном од најплоднијих аутора с почетка 

двадесетог века, чија дела представљају трајне вредности културног наслеђа Београда, 
приређена је у Галерији УЛУС-а у Кнез Михаиловој улици бр. 37, у периоду од 22. маја  до 

5. јуна 2019. године, у оквиру прославе годишњице оснивања Завода за заштиту споменика 
културе града Београда, која се традиционално обележава сваке године 27. маја. Значај 
изложбе о архитекти Николи Несторовићу је вишеструк како за саму институцију Завода 

тако и за Град Београд, јер је Несторовић стваралац с највећим бројем појединачно 
утврђених објеката за непокретна културна добра, од којих поједина, попут Београдске 

задруге и Народног музеја, припадају категорији културних добара од великог значаја.  
 

3. Изложба„Путевима Милана Злоковића“  

Изложба „Трагови путовања – акварели Милана Злоковића“ отворена је 01. 10. 2019. 
године  у свечаној сали Завода за заштиту споменика културе града Београда. Милан 

Злоковић један је од најзначајнијих српских архитеката 20. века, родоначелник модерне 
архитектуре у националним оквирима. Представљањем ликовних дела изведених 
специфичном техником акварела, указује се на Злоковићеву енергичну и свестрану личност, 

посебан сликарски таленат, али и изузетан архитектонски цртеж. Сагледавањем архитекте из 
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другог угла, откривамо и његово промишљањe о прожимању и јединству уметности. 

Излажући Злоковићеве аквареле, атипичне за делатност Завода, служба заштите је желела да 
осветли још један аспект богате стваралачке личности једног од наших најзначајнијих 

архитеката 20. века.  

 
4. Изложба „Реконструкција Народног музеја, споменика културе од великог значаја 

2014 – 2018“ 

Завод за заштиту споменика културе града Београда је у оквиру манифестације „Дани 

европске баштине“, 24. септембра, отворио изложбу „Реконструкција Народног музеја, 
споменика културе од великог значаја 2014 – 2018“, на платоу испред Уметничког павиљона 

„Цвијета Зузорић“. Зграда Народног музеја представља репрезентативан пример јавних 
палата у београдској архитектури с краја XIX и почетка XX века, а заузима и значајно место 
у стваралачком опусу ауторског тима Стевановић - Несторовић. Као објекат посебних 

културно-историјских и архитектонско-урбанистичких вредности, зграда Народног музеја 
проглашена је за споменик културе од великог значаја за Републику Србију. Стручни 

сарадници Завода за заштиту споменика културе града Београда су у периоду од 2014. -2018. 
године вршили конзерваторски надзор над извођењем радова и применом мера техничке 
заштите на санацији, адаптацији, реконструкцији и рестаурацији фасада, крова и ентеријера 

објекта. Изложба са пратећим каталогом широј јавности је представила све радове  који су 
изведени на рестаурацији фасаде у периоду од 2014 – 2015. године и радове на санацији, 

адаптацији и реконструкцији целог објекта Народног музеја у Београду. Изложбом је дат 
приказ затеченог стања ентеријера, као последица претходних реконструкција и адаптација 
изворног стање.  

 
5. Израда приручника за  споменика културе  

Приручник за власнике и закупце/кориснике непокретних културних добара и добара 
под претходном заштитом је илустрована брошура која појашњава права и обавезе која 
проистичу из Закона о културним добрима. Приручник је састављен из неколико целина: 

садржај, утврђивање културног добра, категоризација непокретних културних добара; који 
радови захтевају прибављање услова и сагласности службе заштите; који радови се могу 

изводити без услова и сагласности службе заштите; процедуре за добијање услова и 
сагласности-упутство; одржавање непокретних културних добара-обавезе сопственика; када 
се чини прекршај од стране власника/корисника; надзор и пријава радова; могућности 

субвенција; контакти. 
 

6. 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 
урађенесу мапешест београдских општина. У оквиру друге фазе током 2019. године, 

реализована је израда мапа за следеће београдске општине: Сурчин, Сопот, Звездара, 
Младеновац, Нови Београд и Вождовац. 

 

7. Часопис „Наслеђе“ 

За Сајам књига у Београду у 2019. години, изашао је јубиларни двадесети број часописа 

Наслеђе, који јепрезентовао резултате рада на истраживању, вредновању и чувању културне 
баштине Београда и донео бројне стручне и научне радове и студије.Научно стручни часопис 
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Наслеђе је категорисан као М52 односно часопис од националног значаја. У јубиларном 

броју дата је комплетна библиографија часописа од оснивања до данас. 
 

8. Међународна научно стручна конференција и Зборник радова„Културно наслеђе - 

ризици и перспективе“ 

Јубиларна десета Конференција Завода за заштиту споменика културе града Београда, 

под називом „Културно наслеђе - ризици и перспективе“ одржана је за Дан Завода 27. маја 
2019. године. Конференција је организована са циљем да се идентификују ризици којима је 

наслеђе изложено, размене теоријска и практична сазнања како да се смање или ублаже 
могуће последице и сагледају могућности примене различитих проактивних мера. 
Конференција је била прилика за размену мишљења и сарадње свих релевантних 

друштвених чинилаца, институција и појединаца, место за квалитетну дискусију са циљем 
постизања већих ефеката на очувању и популаризацији наслеђа и, у овом случају, 

предузимању мера за смањење ризика. Конференција је ове године била организована у 
сарадњи са Институтом за архитектуру и урбанизам Србије као научно стручна међународна 
конференција. Радови и саопштења са ове конференције објављени су у Зборнику.  

 
9. 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 фотогр афије културног добра.  

Како је 2019. година јубилеја 800 година од аутокефалности српске православне цркве 
део издања је посвећен споменицима културе Српске православне цркве. У 2019. години 

реализовани су следећи каталози: Вазнесењска црква, Црква Александра Невског, Светог 
Арханђела Михаила и Гаврила у Батајници, Црква Светог Арханђела Михаила у Бељини, 
Крст са Мале пијаце, Ботаничка башта „Јевремовац“ у Београду, Зграда Економске школе, 

Кућа архитекте Милана Злоковића, Грочанска чаршија, Војна болница на Врачару.  
 

10. Програм „Беокул градска тура“ и „Наслеђе за децу“ 

У циљу  презентације и популаризације непокретног културног наслеђаЗавод 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 Бео Кул Градска тура је реализована током трајања школске године 
(септембар-децембар 2018/јануар-мај 2019.), а тема је била Савска падина, у  оквиру које су 
организована сва планирана гостовања, као и завршна шетња. Од септембра 2019. године је 

отпочео нови круг предавања, планиран предлогом плана за 2020. годину.  
Током 2019. године настављен је рад на програму „Наслеђе за децу“ за ученике 

основних школа, са циљем да се упознају  са основним појмовима и вредностима 
споменичке баштине. По први пут програм је реализован и у предшколским установама 
Врачара и Новог Београда. Током 2019 остварена је сарадња са установама образовања: 

- Предшколска установа „11. април“, Нови Београд (11. марта 2019. године), вртић 
„Бамби“ 
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- ОШ „Стефан Немања“, Љубе Јовановића бр. 2а у Београду (29. маја и 29. октобра 2019. 

године) 
- ОШ „Влада Обрадовић Камени“, Добановачка бр. 2а у Новом Београду, Ледине (10. 

јуна 2019. године) 
- ОШ „Кнез Сима Марковић“ у Великом Борку, ГО Барајево (27. августа 2019. године)  
- ОШ „Петар Кочић“, Првомајска бр. 79 у Земуну (16. септембра 2019. године)  

- ОШ „Јован Миодраговић“, Војводе Драгомира бр. 1 у Београду (24. септембра 2019. 
године) 

- ОШ „Павле Савић“, Косте Нађа бр. 25, насеље Миријево у Београду (09. и 17. октобра 
2019. године) 

- ОШ „Михаило Петровић Алас“, Господар Јованова бр. 22 у Београду ( 18. октобра и 06. 
новембра 2019. године) 

- ОШ „Раде Кончар“, Златиборска бр. 44 у Београду – Земун (10. децембра 2019. године) 

- ОШ „Бранко Радичевић“, Јурија Гагарина бр. 195 у Београду – Нови Београд (26. 
децембра 2019. године) 

 
4.1.4. УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА 
 

 Учешће на стручним – научним скуповима у земљи 

1. Годишња Скупштина Друштва конзерватора Србије, од 06. до 08. јуна 2019. године у 

Зајечару. 
2. Дан Друштва конзерватора и заштите споменика културе у Србији, 22. фебруар 2019. 

године у Београду.  

3. Скуп поводом обележавања међународног дана споменика и споменичких целина 
18.04.2019. године, које је организовао национални комитет ICOMOS Србија са темом 

Рурални пејзажи, којом приликом је организована посета Бебића луци и манастиру 
Пустиња. 

4. Редовна годишња скупштина Националног комитета ICOMOS Србија, 28. маја 2019. 

године у Београду.  
5. Научни скуп „Зграда ФЛУ у Београду: историја, наслеђе, будућност", организатор: 

Универзитет уметности у Београду, Факултет ликовних уметности, датум: 15. март 
2019.  

6. Међународна научно стручна конференција Факултетa примењених уметности у 

Београду SmartArt – уметност и наука у примени „Од инспирације до интеракције“ 
Српска академија наука и уметности, Београд, 28–30. 11. 2019. 

7. Међународна научна конференција „Архитектонске установе и удружења, уметничке 
групе и часописи у Краљевини СХС/Југославији (1918-1941), организатор Институт за 
историју ументости, Филозофски факултет Универзитета у Београду, 12-13. 12. 2019. 

Београд. 
8. Учешће на конференцији „Визуелни извори у функцији валоризације и презентације 

културног наслеђа“, у оквиру IPA Interreg пројекта Common Heritage - Together  for 

CommonFuture for CommonCultural Heritage (Заједно за наше заједничко културно 
наслеђе, Együtt a közösjövőnkért, közöskulturálisörökségünkért).  

9. Јубиларна 30. Међународна научна конференција „Дунав – Река сарадње“, организатор: 
Међународни научни форум Дунав река сарадње.  

10. Презентација производа ROFIX и Winerberger Од 28-30.05.2019. године. Презентација 

је одржана у Хотелу Данубиа Парк Сребрно језеро и укључила је поред упознавања са 
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производима ова два произвођача разгледање и предавања о извршеној реконструкцији 

Рамске тврђаве, Голубачке тврђаве и објекта општине Пожаревац.  
11. Округли сто на тему Фасадни малтери у функцији заштите и презентације 

средњевековног сакралног наслеђа одржан у Републичком заводу дана 11.10 2019. 
године. 

12. Презентација пројекта виртуелне и проширене стварности у области дигитализације, 

Министарство културе и информисања, 16. јануар 2019. године, Београд.  
13. Учешће на трибини на Филозофском факултету посвећеној сећању на дело архитекте 

Милана Злоковића у организацији Фондације Милана Злоковића.  
 
 

 

 

Учешће на стручним скуповима у иностранству 

 

1. Међународна радионица од 23. априла до 19. маја 2019. године “Kamen u arhitekturi 

Jermenije” (2019-2021)(STONES IN ARMENIAN ARCHITECTURE). Програм организује и 
спроводи Џорџ-Август Универзитет у Гетингену, Немачка (Georg-August 

UniversitätGöttingen, Deutschland) у сарадњи са Грађевинским и архитектонским факултетом 
Националног Универзитета Јерменије у Јеревану(National University of Architecture and 
Construction of Armenia, NUAC, Yerevan, Armenia), а под покровитељством Фолксваген 

фондације (VolkswagenStiftung).  
 

4.2. ПРОГРАМИ КОЈИ НИСУ РЕАЛИЗОВАНИ, А БИЛИ СУ ПРЕДВИЂЕНИ 

ПЛАНОМ РАДА ЗА 2019. ГОДИНУ  

 
4.2.1. Израда пројекта реконструкције, конзервације и ревитализације објекта 

„Докторова кула“  

 Пројекат реконструкције, конзервације и ревитализације објекта „Докторова 
кула“није реализован јер је у исто време Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе 
РС започела реализацију обимног пројекта који обухвата објекте Клинике за психијатријске 

болести„Др Лаза Лазаревић", у оквиру кога је планирана и израда пројекта реконструкције 
Докторове куле. Како се не би дуплирали пројекти, односно како би се јединствено 

реализовала пројектна документација за наведене објекте, Завод је одустао од израде 
програмом предвиђеног пројекта и као консултант учествује у активностима на реализацији 
комплетне пројектне документације. Програмом планирана средства су преусмерена на 

извођење радова на споменику „Победник“.  
 

4.2.2. Израда пројекта реконструкције, санације, адаптације и рестаурације споменика 

културе - Музеја Томе Росандића  

 Услед повећаног обима посла на ванпрограмским активностима, за које су обезбеђена 

финансијска средства за реализацију, није било могућности да се изради комплетан пројекат, 
(за који нису обезбеђена средства за извођење) тако да је до краја 2019. године изведено 

снимање постојећег стања, а реализација програма је остављена за наредни период. 
 
4.2.3. Дигитализација и монографија Риста Марјановић 

 Програм није реализован јер нису добијена средства Министарства културе и 
информисања Републике Србије.  
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4.3. ПРОГРАМИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ТОКОМ 2019. ГОДИНЕ, А НИСУ 

БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА 

 

4.3.1. Израда пројеката рестаурације, реконструкције и санација  

 

1. Пројекат санације и рестаурације Гробља ослободилаца Београда 1944. – 
На иницијативу и средствима Министарства за рад, борачка и социјална питања 

Републике Србије, Завод је урадио пројекат рестаурације Гробља ослободилаца Београда 
1944.  

Гробље ослободилаца Београда 1944, уређено је и отворено поводом десетогодишњице 

ослобођења града, 20. октобра 1954. године и  налази се на углу улица Прерадовићеве и 
Рузвелтове, на КП 617/150 КО Палилула.. На њему је сахрањено преко 2000 бораца (721 

црвеноармејац и 1391 борац Југословенске народне армије) палих у борбама за ослобођење 
Београда. То је први меморијални комплекс уређен у Београду после Другог светског рата. 
Изведен је по пројекту архитекте Бранка Бона и пројекту хортикултуре инжењера 

Александра Крстића. Рељефи на монументалној улазној капији дело су вајара Радете 
Станковића. Фигуру Црвеноармејца у комплексу израдио је вајар Антун Аугустинчић. 

Успело решење комплекса је изведено једноставним средствима, ненаметљивом парковском 
обрадом и добро укомпонованим појединачним и групним надгробним плочама. „Гробље 
ослободилаца Београда“ ужива статус културног добра (Службени лист града Београда бр. 

16/87). Током 2019. године израђен је пројекат санације зида и рестаурације гробља. 
 

2. Адаптација и унапређење осветљења на Гробљу ослободилаца Београда 1944.  

На иницијативу и средствима Министарства за рад, борачка и социјална питања 
Републике Србије, Завод је извршио радове на адаптацији и унапређењу осветљења на 

Гробљу ослободилаца Београда 1944. Пројектом и извођењем радова обухваћено је: израду 
инсталација и светлећих тела за осветљење појединачних надгробних плоча, зидних 

површина платоа и појединих партија партера. По завршетку радова декоративна расвета 
предата  је на одржавње  ЈП Јавно осветљење Београда.  

 

3. Идејни пројекат рестаурације и санације фасаде зграде Железничке станице 

Београд, Савски трг бр.2  

На иницијативу и средствима Министарства културе и информисања Републике Србије 
Завод је израдио пројекат рестаурације фасаде Железничке станице у Београду. Железничка 
станица проглашена је за споменик културе 1981. године, а  1983, утврђена за културно 

добро од великог значаја. Пројектом рестаурације и санације фасаде зграде Железничке 
станице Београд обухваћени су радови на рестаурацији и санацији свих фасада (уличних и 

дворишних) и крова објекта. Пројектом рестаурације и санације зграде  Железничке станице 
Београд се не мења изглед објекта већ се конзерваторско – рестаураторским поступком 
споменику културе враћа првобитни изглед, односно објекту се враћају декоративни 

елементи аутентичног стања из 1884. године и то један на уличној и један на дворишној 
фасади, у виду скулптуралне композиције (грифони који држе грб Краљевине Србије) и 

елемента декоративне фасадне пластике (картуш са грбом Србије).  
Паралелно са израдом Идејног пројекта рестаурације фасада зграде Железничке станице 

Београд изведен је и пројекат декоративног осветљења фасада зграде.  
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4. Израда Пројекта постојећег стања – 3Д снимање зграде Железничке станице у 

Београду 
 Средствима Министарства културе и информисања Републике Србије Завод  је 

урадио пројекат постојећег стања Зграде главне Железничке станице. 3Д скенирање објекта 
је основа -  платформа за даљу надградњу пројектне документације, а све у циљу очувања, 
одржања и промоције споменика културе, односно ради целисходније заштите културног 

наслеђа, преко формирања детаљне базе постојећег стања непокретног културног добра од 
великог значаја. Добијени технички подаци биће основ за даљу разраду функционалне 

организације, која ће бити израђена на основу одређивања будуће намене објекта 
Железничке станице Београд.  
 

5. Извођење рестаураторско конзерваторских радова на Споменику Победник  

На иницијативу Завода, а пошто је урађен пројеакта, Град Београд, преко Секретаријата 

за културу за извођење радова на Споменику Победник, из текуће буџетске резерве. 
Споменик „Победник'“ налази се на платоу Горњег града Београдске тврђаве. Утврђен је за 
културно добро 1992. године (Службени лист града Београда бр. 26/92 ). Споменик се низ 

година налазио у изузетно лошем стању што су показале анализе Грађевинског факултета, 
због чега је Завод урадио пројекат и определио се за извођење радова, по спроведеним 

процедурама. Радови су започели у септембру 2019. године и планирано је да  буду готови 
марта 2020. године. 
 

6. Израда пројектне документације за зграду Команде ратног ваздухопловства у 

Земуну, израда Елабората процене стања конструкције и Пројекта санације 

конструкције Зграде Команде ваздухопловства  - прва фаза   

 Током бомбардовања 1999. године Зграда команде ваздухопловства је тешко оштећена, 
а током две деценије изложености временским приликамато стање је постало још горе. Град 

Београд, преко Секретаријата за културу определи је  средства из текуће буџетске резерве за 
прву фазу радова којима је  обухваћена израда пројекта постојећег стања и статичке 

стабилности. Зграда Команде ваздухопловства у Земуну је саграђена 1936. године, према 
пројекту архитекте Драгише Брашована, на месту зграда некадашње Војне команде у 
Земуну. Представља једно од најоригиналнијих дела архитекте Драгише Брашована и 

значајно дело југословенске модерне у периоду између два светска рата.  
 

7. Пројекат санације и рестаурације фасада и крова зграде Привредног суда у 

Београду 

Град Београд, преко Секретаријата за културу определио је средства из текуће буџетске 

резерве за Пројекат санације и рестаурације фасаде и крова зграде у којој је смештен 
Привредни суд. Објекат на углу улица Масарикове бр. 2 и Кнеза Милоша бр. 29 у Београду, 

подигнут је током прве половине XIX века. Грађен као објекат јавне намене, има маркантну 
угаону позицију. Монументална зграда дугачких фасадних фронтова обликована је у 
академском маниру, са применом строге симетрије и геометризованих декоративних 

елемената. Током бременом, објекат је имао више преправки, адаптација и доградњи, чиме је 
измењен његов аутентичан изглед. Данас је у згради смештен Привредни суд. Налази се у 

оквиру целине „Подручје уз Улицу кнеза Милоша“ која ужива статус претходне заштите (ев. 
лист бр. 7.10. од 25.12.2017.) 
   

8. Израда и завршетак Идејног пројекта реконструкције, рестаурације, санације и 

адаптације Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“ у Београду  
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Током 2019. године завршена је израда Идејног пројекта реконструкције, санације 

иадаптације Уметничког павиљона Цвијета Зузорић у Београду, Мали Калемегдан бр.1, 
добијањем одобрења за извођење радова 02.10.2019. године.  

 
9. Израда Пројекта рестаурације и реконструкције уличних фасада објеката у Ул. 

Кнез Михаилова бр.20 -Чика Љубина 7 у Београду  

Зграду у Кнез Михаиловој улици бр. 20, подигло је за своје потребе, енглеско 
осигуравајуће друштво “NorthBritishMercantile”. 1889. године по пројекту арх. Милана 

Антоновића. Првобитно зграда је имала приземље и два спрата. Почетком треће деценије 
двадесетог века, дозидан је још један спрат и измењена фасада према пројекту арх. 
Бранислава Којића. Објекат у Чика Љубиној улици бр.7 у Београду подигнут је 1912. године 

према пројекту Милана Антоновића, једног од најзначајнијих београдских архитеката с краја 
19. и почетка 20. века. Трећи и четврти спрат дограђени су накнадно, без тежње да се уклопе 

са оригиналном архитектуром.Пројектом рестаурације и реконструкције уличне фасаде 
третиран је део објекта који није надзидан, односно приземље и два спрата. Радови 
предвиђају враћање стилских одредница на приземном делу објекта, према решењу 

архитекте М. Антоновића, аналогно објекту улици Кнез Михаилова бр. 20 у Београду.  
 

10. Извођење радова на санацији објекта Великог рефрактора Астрономске 

опсерваторије у Београду  

  На конкурсу Министарства културе и информисања Републике Србије Завод је добио 

су средства за извођење радована Великом рефракторуАстрономске опсерваторији на 
Звездари. Завод је спровео свезаконом предвиђене процедуре за избор извођача радова, али 

како је процедура завршена тек у децембру месецу, предвиђени радови ће бити реализовани 
у наредном периоду када временски услови дозволе извођење радова. 

 

4.3.2. Проглашења и категоризација културних добара  

 

- Кућа породице Петронијевић у Београду, Кнеза Милоша 19 (Одлука о утврђивању, 
„Сл. гласник РС“ бр. 86/19).  
- Зграда „Прогреса” у Београду, Змај Јовина 8–10 (Одлука о утврђивању, „Сл. гласник 

РС“ бр. 55/19). 
 

4.3.3. Презентација културних добара и добара под претходном заштитом  

 

- У Културном центру Србије у Паризу, 28.11.2019. године, отворене су две изложбе 

Завода за заштиту споменика културе града Београда „Споменик захвалности Француској 
обнова” и „Модерна Београда – архитектонска баштина престонице“.Суфинансирање 

пројекта поставки изложби „Рестаурација Споменика захвалности Француској и Модерна 
Београда у српском културном центру у Паризу– средства Министарства културе и 
информисања - наш број Р 3332/19 од 15. 10. 2019. године.  

- Организација изложбе „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“ у простору Бански 
двор у Бања Луци,  Република Српска  фебруар - март 2019. године. 

- Организација изложбе „Ратни фото-репортер Риста Марјановић“у простору Црквене 
сале у Зворнику, Република Српска у организацији Града Зворника  март - април 2019. 
године. 
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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 : 

- Конзерваторски надзор реконструкције, конзервације и рестаурације дела Савског 
шеталишта од Великог степеништа ка равелину Краљ капије – Велико степениште: 

- Конзерваторски надзор хитних интервенција рестаурације и конзервације на фаси 2 
полубастиона 3  источног фронта Београдске тврђаве; 

- Конзерваторски надзор хитних интервенција рестаурације и конзервације зида код 

улаза у просторију лучног бедема Зиндан капије на Београдској тврђави;  
- Конзерваторски надзор-три моста на Београдској тврђави: испред Деспотове, Зиндан и 

Карађорђеве капије; 
- Конзерваторски надзор на радовима доградње, реконструкције, адаптације и 

ревитализације југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве комплекс Сахат 

и Барокне капије; 
- Конзерваторски надзор на реализацији радова реконструкције и рестаурације Земунске 

тврђаве; 
- Конзерваторски надзор на рестаурацији и статичкој санацији Споменика„Победник“.  
- Конзерваторски надзорбиоскоп „Балкан“, Браће Југовића 16;  

- Конзерваторски надзор хотел Палас, Топличин венац 23; 
- Конзерваторски надзор-реконструкција уметничке ливнице „Пластика“, Цариградска 

23; 
- Конзерваторски надзор Коларчева 21; 
- Конзерваторски надзор КБЦ Земун; 

- Конзерваторски надзор Ул. Кнез Михаилова бр.20 -Чика Љубина бр.7 у Београду; 
- Конзерваторски надзор  за адаптацију и реконструкцију у приземљу Радио Београда, 

Хиландарска 2; 
- Конзерваторски надзор Кућа Филипа Филиповића, Taковска 37;  
- Конзерваторски надзор реконструкција и рестаурација фасада и дела објекта 

Централног института за конзервацију у ул. Теразије бр.26 – Балканска бр.7 у Београду; 
- Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи 

постојећег објекта на кат.парцели 3042 КО Стари град Српска православна црква; 
- Конзерваторски надзор над радовима замене и рестаурације фасадне столарије зграде 

Завода за заштиту споменика културе града Београда, Калемегдан Горњи град 14; 

- Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи 
постојећег објекта на кат. парц. 54/18 КО Стари град, Булевар војводе Бојовића у 

Београду; 
- Конзерваторски надзор над уређењем Трга Републике укључујући надзор на радовима 

на чишћењу и рестаурацији постамента споменика кнезу Михајлу и рестаурацију 

канделабра; 
- Конзерваторски надзор радови на рестаурацији фасаде зграде Ургентног центра 

Клиничког центра Србије, Пастеровабр.2; 
- Конзерваторски надзор над извођењем радова на Павиљону Малог рефрактора у 

оквиру комплекса Астрономске опсерваторије, Волгина 7; 

- Конзерваторски надзор над извођењем радова на адаптацији објекта са 
реконструкцијом фасаде Ул. кнез Михаилова бр.22 у Београду; 
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- Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији и доградњи објекта 

Булевар деспота Стефана бр.67; 
- Конзерваторски надзор над извођењем радова на рестаурацији интарзираног паркета  у 

Завичајном музеју Земуна,  Главна 9, Земун; 
- Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији објекта и 

рестаурацији фасада на објекту у Косовској 31 у Београду;  

- Конзерваторски надзор над извођењем радова на уређењу зелених површина -Церски 
венац,Бреза,Кестенова; 

- Конзерваторски надзор над извођењем радова на реконструкцији степеништа на 
Гардошу.  

 

5.1.2. Радови на рестаурацији фасада 

- Конзерваторски надзор над извођењем радова на санацији фасаде и адаптација 

хоризонталних и вертикалних олука на згради у Немањиној 6; 
- Конзерваторски надзор нарестаурацији фасаде објекта у Југ Богдановој 28; 

- Конзерваторски надзор над извођењем радова на згради Земунске 
општине,Магистратски трг 1, Земун; 

- Конзерваторски надзор на рестаурацији фасаде и крова објекта Природњачког музеја, 

Његошева 51; 
- Конзерваторски надзор на рестаурацији фасаде објекта галерије Природњачког музеја, 

Београдска тврђава; 
- Конзерваторски надзор на рестаурацији фасаде објекта Грачаничка 18;  
- Конзерваторски надзор на рестаурацији фасаде објекта Џорџа Вашингтона 26;  

- Конзерваторски надзор на рестаурацији фасаде објекта Народног позоришта, 
Француска 3; 

- Конзерваторски надзор на рестаурацији фасаде објекта Пете београдске гимназије, 
Илије Гарашанина 24; 

- Конзерваторски надзор на рестаурацији фасада објекта Железничке станице Београд,  

Савска 2; 
 

Конзерваторски надзор на рестаурацији фасада које изводи ЈП Стамбено комунaлно на следећим 
адресама: 
 

1. Авијатичарски трг 2    

2. Авијатичарски трг 4-6   
3. Авијатичарски трг 8   

4. Авијатичарски трг 10   
5. Главна  2       
6. Главна  4           

7. Главна  6    
8. Главна  7    

9. Главна  9       
10. Главна  11   
11. Главна  23   

12. Главна  29   
13. Главна  31   

14. Главна  43      
15. Главна  45 

16. Главна  46 

17. Главна  47  
18. Главна  48 

19. Главна  49      
20. Главна  51      
21. Главна  53  

22. Главна  33-35  
23. Главна 37-39  

24. Рајачићева 1 
25. Главна 8 
26. Главна 10 

27. Главна  12   
28. Главна  14     

29. Главна  16    
30. Главна  18      
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31. Главна  20      

32. Главна  10       
33. Главна  24/Господска 2   

34. Главна  26   
35. Главна 28   
36. Доситејева 1-3  

37. Доситејева 2  
38. Главна 36   

39. Главна 40-44  
40. Господска 1     
41. Господска 3       

42. Господска 5-7    
43. Господска 11      

44. Господска 13    
45. Господска 15  
46. Господска 17      

47. Господска 19    
48. Господска 21      

49. Господска 23    
50. Магистратски трг 3  (Завод за заштиту 

споменика културе града Београда ради 

пројекат) 
51. Господска 25 / Кеј ослобођења 29   

52. Господска 6     
53. Господска 8-12  
54. Господска 16      

55. Господска 20    
56. Господска 4      

57. Магистратски трг 5-7   
58. Магистратски трг 9     
59. Магистратски трг 15    

60. Магистратски трг 4   
61. Магистратски трг 6    

62. Магистратски трг 8    

63. Магистратски трг 12    

64. Магистратски трг 14   
65. Магистратски трг 16    

66. Магистратски трг 18   
67. Грачаничка 10  
68. Грачаничка 12  

69. Риге од Фере 18 
70. Краља Петра 1 

71. Краља Петра 53 
72. Краља Петра 59/Змаја од Ноћаја  
73. Краља Петра 57 

74. Зелени венац бр. 2А 
75. Зелени венац бр. 2 

76. Зелени венац бр. 4 
77. Зелени венац бр. 6 
78. Зелени венац бр. 8 

79. Зелени венац бр. 10 
80. Зелени венац бр. 12 

81. Зелени венац бр. 14 
82. Маршала Бирјузова бр. 1  
83. Коларчева бр. 3 

84. Бранкова бр. 10 
85. Бранкова бр. 12 

86. Бранкова бр. 14 
87. Бранкова бр. 16 
88. Бранкова бр. 18 

89. Бранкова бр. 20 
90. Бранкова бр. 22 

91. Бранкова бр. 24 
92. Бранкова бр. 24 
93. Бранкова бр. 26 

94. Бранкова бр. 32 
 

 
5.1.3. Преглед извршених археолошких надзора  

-  Археолошки надзор у Господар Јовановој бр. 77; 
- Археолошки надзор током изградње стамбено пословног објекта у Уралскојбр. 2.  

- Француска улица (у оквиру реконструкције Трга Републике);  
- Археолошки надзор и заштитне археолошке интервенције приликом извођења радова на 

реконструкцији и доградњи објекта у Господар Јовановој улици бр. 28 у Београду; 

- Археолошки надзор током радова на ојачању темељне зоне постамента споменика 
„Победник“. 

- Стара синагога – увид у стање археолошког локалитета; 
- Музеј позоришне уметности – ископ за топловод; 
- Оптички каблови; 

- Стубови за камере видео надзора (локација у Цара Душана, Кондиној и Нушићевој).  
- Жоржа Клемансоа 12, 14 и до угла са Дунавском – ископ за стубове контактне мреже); 
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- Депонија Винча (археолошки надзор на основу уговора спроводи се по обавештењу 

представника инвеститора о динамици земљаних радова). 
 

5.2. Археолошка ископавања 

- Заштитна археолошка ископавања и истраживања Друге фазе обављена су на простору 
Трга Републике.  

 

5.3.1. 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 2019. године издато је 56 издатих услова.  

      
5.3.2. 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 2019. године издато је 64  мишљења. 

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

Урбанистичких пројеката   
-  Током 2019. године издато је 46 услова.         

 

5.3.4.  Услови за предузимање мера техничке заштите  

 

5.3.5.  Услови за предузимање мера техничке заштите у поступку издавања локацијских 

услова у оквиру Система за централизовано пријављивање корисника кроз обједињену 

процедуру 

Током 2019. године обрађено је 190 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 

 

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

 

5.7. 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 – 587 
- Захтеви за издавање решења о условима за предузимање мера техничке заштите – 805 

- Захтеви преко обједињене процедуре – 186 
- Захтеви за издавање сагласности на пројекат и документацију – 536 
- Захтеви за продужење важности решења – 538 

- Укупно поднетихжалби – 20 
- Усвојене жалбе од стране другостепеног органа – 5 

- Потврђена првостепена решења / жалбе одбијене – 11 
- Захтеви за издавање сагласности за постављање летњих башти – 474 
- Захтеви за издавање сагласности за текуће одржавање објеката – 46 

- Захтеви за издавање сагласности за коришћење културних добара – 73 
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- Захтеви о коришћењу документације Завода – 183 

- Захтеви за издавање потврде о статусу објекта – 644 
- Право прече куповине –151 

   
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 
2019. године. 

2. Дан Завода је и 2019. године обележен свечано, тако да је на дан Завода 27. маја 
организована међународна научно стручна конференција „Културно наслеђе - ризици и 
перспективе“, а у оквиру прославе отворена је изложба „Никола Несторовић – Портрет 

једне епохе“.  
3. У 2019. 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 иInstagram; отворенисуFacebookи 
twitterналози за Победника.  

4. Реализована је промоција делатности Завода преко публикација Завода на Сајму књига, 
Сајму туризма и Сајму трећег доба. 

5. Организована је промоција јубиларног 20. броја часописа Наслеђе на Сајму књига.  
6. У организацији Завода и Фондације Милана Злоковића и одржана је Трибинапосвећена 

сећању на дело арх. Милана Злоковића.  

 
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“. Токомизвођења радова на 
рестаурацији ових фасада 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. Током 2019. године Завод за заштиту споменика културе града Београда је 
наставио сарадњу са програмом 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 Сектору за архитектонско-конзерваторске послове и Сектору за 
истраживање, валоризацију и документацију. Позитивна искуства и резултати добијени 

током циклуса 2019. године опредељују Завод да у овом смеру настави и у 2020. години. 

 
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; 
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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 Радној групиза припрему нацрта одлуке о утврђивању урбанистичких зона и 
блокова за одржавање зграда,инвестиционо одржавање и унапређење својства зграда на 

територији града Београда образоване Решењем Замeника градоначелника града 
Београда бр. 020-6901/19-Г-01 од 08.10.2019. године 

11. Члан жирија кампање за очување и промоцију културне баштине у Србији „Култура на 

дар“ - 19. мај 2019.  
12. Учешће у раду тима „Чвориште“,  Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, 

комуникације и координацију односа са грађанима Градска управа града Београда.  
13. Учешће у раду Комисије за планове Скупштине града Београда.  
 

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 2019. 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,  као и других домаћих и иностраних високошколских установа;  
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2. Сарадња са Архитектонским факултетом Универзитета у Београду - истраживање 

енергетске ефикасности непокретног културног наслеђа.  
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. Школски сајам културе „Тржница идеја“, у организацији Музеја града Београда, у 
Југословенској кинотеци, 29. марта 2019. године. 

2. Дан комуналне делатности, 07. септембра 2019. године. 
3. Завод за заштиту споменика културе града Београда је представио целокупну своју 
делатност и на Међународном сајму књига, Сајму туризма и Сајму трећег доба.  

4. У оквиру манифестације Дани Београда 16-19.04.2019. године Завод за заштиту 
споменика културе града Београда приредио је бројне програме. У уторак 16. априла 

отворена je изложба „Хотели и кафане града Београда – препознавање споменика културе“. 
За време трајања изложбе била су организована стручна вођења. У Свечаној сали Завода 19. 
априла одржано је предавање и промоција књиге др Видоја Голубовића „Механе и кафане 

старог Београда“. Програм Завода за „Дане Београда“ завршен је предавањем на отвореном, 
шетњом кроз стваралаштво Јелисавете Начић, прве жене архитекте у Србији. 19. априла.  

5. Дани европске културне баштине-Након успешно реализоване изложбе "Хотели и 
кафане града Београда - препознавање споменика културе" у оквиру манифестације „Дани 
европске баштине 2019“14. септембра 2019. године организована је шетња са ауторком 

изложбе поред најрепрезентативнијих здања кафанске и хотелске намене у најужем центру 
града Београда који су утврђени за споменике културе.Уоквиру манифестације „Дани 

европске баштине“Завод за заштиту споменика културе града Београда је 24. септембра 
отворио изложбу „Реконструкција Народног музеја, споменика културе од великог значаја 
2014 – 2018“, на платоу испред Уметничког павиљона „Цвијета Зузорић“. У току 

манифестације „Дани европске баштине 2019“ реализован је програм Путевима Милана 
Злоковића осмишљен са идејом да се у сарадњи Фондације и Завода за заштиту споменика 

културе града Београда јавности приближи мање познати сегменти деловања овог врсног 
архитекте. 
6. У оквиру Београдске Интернационалне Недеље Архитектуре 2019,Завод за заштиту 

споменика културе организовао је шетњу„Старо језгро Земуна од 14 до 20 века“ и учешће у 
трибини „О архитектури Александра Стјепановића“.  

7. У оквиру манифестације „Ноћ музеја”, у сали Завода за заштиту споменика културе 
Града Београда постављена је изложба под називом „Хотели и кафане града Београда – 
препознавање споменика културе” и на сваки пун сат од 16 до 23 часа организовано је 

стручно вођење кроз изложбу. Посетиоци су у „Ноћи музеја” могли да учествују и у 
наградном квизу „Препознајемо хотеле и кафане Београда”, а за победнике квиза биле су 

обезбеђене награде у кафанама Београда.  
У згради Завода посетиоци су могли да виде барељефе „Сорбона” и „Ратници” са Споменика 
захвалности Француској и да сложе „puzzle” барељефа.   

У оквиру програма за децу осмишљена је радионица „Ноћна школа стрипа” 
и истовремено уживају и у изложби „Како настаје стрип”.  

 
6.7. Програми који представљају квалитативну новину у односу на устаљену 

програмску шему установе  
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Попуњавањем Информационог система НКД Републичког завода, непокретна 

културна добра Града Београда су постала видљива у Претраживачукултурног наслеђа 
Републике Србије чија је платфома видљива на сајту Министарства културе.  

Организовањем и поставком изложби у Француском културном центру проширена је 
видљивост културног наслеђа изван граница Републике Србије и остварена међународна 
сарадња.  

Израда апликације за мобилне телефоне у оквиру пројекта Наслеђе за децу.  
 

 
 

 

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

приказа у медијима)  

 

У току 2019. године интересовање медија за радове на рестаурацији непокретног 
културног наслеђа било је изузетно велико тако да су стручни сарадници давали одговоре на 

велики број питања новинара и саопштења како за писане медије, тако и за телевизије. 
Посебан напредак у сарадњи са медијима је био по питању реконструкције Споменика 

Победник. Радови на споменику су били све време медијски пропраћени а уживо се 
телевизијски преносила демонтажа и монтажа споменика, а у сарадњи са РТС-ом снимљен је 
филм о рестаурацији споменика. Сарадња је остварена и са писаним медијима, а посебно са 

новинама: „Блиц“, „Политика“, „24 сата“ и „Данас“. 
Током 2019. године у односима Завода са јавношћу, стручном и широм, као и 

претходних година највише је истицан значај делатности Завода за очување културне 
баштине, односно за очување наше културе, историје и уметности.  

Активности Завода су стручној и широј јавности континуирано презентоване током 

целе 2019. 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.  

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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Danas – 31/01/2019 
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Политика – 31/01/2019 
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Политика – 18/03/2019 
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INFORMER – TV Program – 16/04/2019 
 
 
 
 



Завод за заштит споменика културе града Београда 
Извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину 

 
INFORMER – TV program – 24/05/2019 

 Политика -  Београдска хроника – 14/05/2019 
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24 SATA – 19/07/2019 
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ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – 30/07/2019 

 
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – 26/08/2019 
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ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – 28/08/2019 
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POLITIKA – 30/09/2019
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ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ – 01/10/2019 
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Вечерње новости – 30/12/2019 
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7. ФИНАНСИРАЊЕ 
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8. ОЦЕНА ПРОГРАМА И ПОСЕБНЕ НАПОМЕНЕ ДИРЕКТОРА  

 

Завод за заштиту споменика културе града Београда, у 2019. години реализовао је све 

програме који су били предвиђени Програмом пословања, изузев програма Пројекта 
„Докторева кула“, Израда пројекта реконструкције, санације, адаптације и рестаурације 
споменика културе - Музеја Томе Росандићаи Дигитализација и монографија Риста 

Марјановић и низ других програма и пројеката које су били додењени 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.   

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.  
У оквиру обнове фасада на простору ужег централног језгра града Београда - Земуна 

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 био рад на пројектовању, извођењу радова и конзерваторском надзору на 

споменику културе „Победник“ на Београдској тврђави.  
Настављајући процес рaдoвa нa текућем oдржaвaњу зграде Завода изведени су радови 

на рестаурацији и замени фасадне столарије.  

У 2019. 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. 
Организоване су веома посећене изложбе, које су учиниле квалитативни помак у 
презентацији културног наслеђа града Београда.   

Квалитативан помак у раду Завода током 2019. године, обележило је успостављање 
рада Стручног савета састављеног од еминентних стручњака чији је задатак саветодавна 

стручна помоћ у раду. Такође је током 2019. године успостављена интензивнија сарадња са 
Републичким заводом за заштиту споменика културе и Минстарством културе и 
информисања Републике Србије у циљу  целисходнијег и квалитетнијег утврђивања 

просторно културно историјских целина и заштит културног наслеђа. 
Изузетан помак у раду Завода је било организовање и поставка две изложбе Завода за 

заштиту споменика културе града Београда у Српском културном центру у Паризу: изложбе 
„Споменик захвалности Француској обнова” и изложба „Модерна Београда – архитектонска 
баштина престонице“. Обе изложбе су подразумевале мултимедијалну поставку, са већим 

бројем експоната и каталозима на француском језику.  
Као резултат потписаног протокола о сарадњи између Завода за заштиту споменика 

културе града Београда и Фондације Милана Злоковића током 2019. године у просторијама 
Завода је организована изложба акварела Милана Злоковића као и трибина посвећена животу 
и делу знаменитог архитекте.  

У циљу приближавања наслеђа најмлађима  у оквиру програма Наслеђе за децу  
укључене су савремене технологије тако да је осмишљена квиз – игрица на мобилној 
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апликацији која презентује деци културно наслеђе помоћу дигиталних технологија.  На овај 

начин непосредно се успоставља веза са културним наслеђем и едукација основаца. 
Сарадња Завода са медијима у току 2019. године је била изузетна. Успостављањем 

циља да рад Завода буде доступан медијима и видљив, са јасном медијском стратегијом 
резултирали су појављивањем Завода преко 1400 пута 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 целине, израду пројектне документације која ће резултирати  извођењем 
конзерваторско-рестаураторских радова, као и праћење и препознавање значаја 

дигитализације и електронске управе као једног од  стратешких циљева у процесу чувања 
споменичког наслеђа.  

 
Извештај о  пословању за 2019. годину Завода за заштиту споменика културе 

града Београда усвојен на седници Управног одбора на седници одржаној 26.02.2020. 

године. 
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