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Сажетак:  

Иако представља главни улаз у Горњи град Београдске тврђаве, комплекс Сахат капије дуго није археолошки и 
архитектонски истраживан. Претходне конзерваторске интервенције на комплексу Сахат капије извођене су у 
више наврата, а нова етапа конзерваторско-рестаураторских радова заснована на претходним истраживањима и 
интервенцијама започета је у децембру 2019. године. Пројекат је имао за циљ заштиту постојећих утврђења и очување 
њиховог аутентичног стања, са што мањим бројем интервенција, те презентовање приоритетних делова утврђења. 
Истовремено, предвиђено је формирање новог окружења враћањем у функцију некадашњег изложбеног простора 
Београдске тврђаве и ревитализацијом нових простора добијених у оквиру решавања заштите од влаге, што се односи 
на простор између две капије, односно неизведену бочну просторију Сахат капије, израду платоа који покрива простор 
између Корнаровог бедема и бедема са стране Горњег градa. 

У контексту недавно завршених радова на доградњи, реконструкцији, адаптацији и ревитализацији, рад приказује 
сложен процес извођења радова током реализације овог комплексног конзерваторско-рестаураторског захвата којим 
су очуване и унапређене вредности једног од најзначајнијих делова Београдске тврђаве, кроз примену поступка који је 
објединио методе конзервације и рестаурације са савременим интервенцијама у функцији ревитализације простора.

кључне речи: заштита, презентација, ревитализација, комплекс Сахат капије,  
процес извођења радова, техничко-технолошки приступ

AbstrAct: 

Although it acts as the main entrance to the Upper Town of the Belgrade Fortress, the Sahat Kapija (Clock Gate) complex 
has not been archaeologically or architecturally researched in recent years. However, conservation interventions upon the 
complex have previously been performed on several occasions, and a new stage of conservation and restoration works, 
based on previous research and interventions, began in December 2019. The project was undertaken with the aim of 
protecting the existing fortifications and preserving their authentic condition with interventions being as limited as 
possible, and of presenting the key components of the fortifications. At the same time, the formation of a new environment 
was envisaged through the return of the former exhibition space of the Belgrade Fortress to its intended function and the 
revitalization of new spaces created as a result of the introduction of a damp protection solution, i.e. the space between the 
two gates, or the never-realized ancillary room of the Sahat Kapija; the creation of a plateau that covers the space between 
the rampart introduced by Andrej Kornar and the rampart on the side of the Upper Town. 

In the context of recently completed works carried out with the aim of upgrading, reconstructing, adapting and 
revitalizating the gate complex, this paper presents the process of works involved in the implementation of this complex 
conservation and restoration project, which preserved and improved the values of one of the most important parts of 
Belgrade Fortress, through the application of conservation and restoration methods combined with modern interventions 
aimed toward spatial revitalization.
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Сло жен ар хи тек тон ски ком плекс Са хат ка пи је 
чи не Са хат ку ла и две сук це сив но гра ђе не ка-
пи је с при па да ју ћим боч ним про сто ри ја ма.1 

Ста ри ји за све де ни про лаз, са да шња Са хат ка пи ја, 
зи дан је по след ње де це ни је 17. ве ка, у пе ри о ду нај-
ве ћих из ме на на под руч ју Бе о град ске твр ђа ве ра ди 
при ла го ђа ва ња но вим по тре ба ма од бра не.2 Мла ђи 
за све де ни про лаз, Ба рок на ка пи ја, гра ђен је у пе ри о-
ду ау стриј ске вла да ви не, за вре ме дру ге ре кон струк-
ци је Бе о град ске твр ђа ве, 1717–1739. го ди не. Са хат 
ку ла, гра ђе на сре ди ном 18. ве ка, ни је пред мет про-
јек та о ко јем ће би ти ре чи у да љем тек сту.

Иа ко пред ста вља глав ни улаз у Гор њи град Бе-
о град ске твр ђа ве, ком плекс Са хат ка пи је ду го ни-
је ар хе о ло шки и ар хи тек тон ски ис тра жи ван. Прет-
ход не кон зер ва тор ске ин тер вен ци је из во ђе не су 
пар ци јал но у ви ше на вра та с ци љем за шти те про-
ла за Са хат ка пи је од ат мос фер ске во де. Те ин тер-
вен ци је ни су омо гу ћи ле ре ша ва ње про бле ма вла ге 
у це ли ни, због че га су де ло ви ком плек са би ли или 
до дат но угро же ни или не за шти ће ни, што је до во-
ди ло с вре ме ном до још ве ћег оси па ња и кру ње ња 
опе ке у сво ду и про па да ња мал те ра.3 

Обим ни ји ис тра жи вач ки и кон зер ва тор ски 
ра до ви за по че ти су 1987. го ди не, с ци љем да се за-
зи да ни про лаз Ба рок не ка пи је адап ти ра у из ло жбе-
ни про стор, од но сно му зеј ску по став ку о Бе о град-
ској твр ђа ви. Ар хе о ло шка ис тра жи ва ња окон ча на 
су две го ди не ка сни је, и по сле за вр ше них кон зер-
ва тор ско-ре ста у ра тор ских ра до ва, Му зеј Бе о град-
ске твр ђа ве отво рен је 1990. го ди не. 4 

Но ва ета па кон зер ва тор ско-ре ста у ра тор ских 
ра до ва за по че та је 2003. го ди не да би се ре шио про-
блем вла ге, ко ја је и да ље би ла при сут на и до во ди-
ла до де гра да ци је ма те ри ја ла, до дат но угро жа ва ју-
ћи екс по на те из ло жбе не по став ке.5 Том при ли ком 
ис тра же не су за су те про сто ри је ком плек са и кон-
ста то ва но је да боч не про сто ри је Са хат ка пи је, иа-
ко пр во бит но про јек то ва не, ни ка да ни су би ле из-
гра ђе не. По укла ња њу зе мља ног на си па, от кри ве на 
сло же на струк ту ра оста та ка ар хи тек ту ре зах те ва ла 
је до дат на ис тра жи ва ња ко ји ма се до шло до но вих 
са зна ња ве за них за хро но ло ги ју, на чин град ње и 
сте пен очу ва но сти де ло ва ар хи тек ту ре.6 Ка ко је но-

во на ста ла си ту а ци ја зах те ва ла из ме ну про јек та на 
осно ву ко јег су ра до ви и ис тра жи ва ња за по че ли, 
над ло ка ли те том је 2005. го ди не из ве де на За штит-
на кон струк ци ја из над Сек то ра 1 Ју го и сточ ног бе-
де ма, као при вре ме на за шти та од ат мос фер ских 
па да ви на. Сек тор 2, пре ма углу с Ју го за пад ним бе-
де мом Гор њег гра да, ко јем при па да и Ју жна ка пи ја, 
остао је не за шти ћен све до да нас.7 

Де цем бра 2019. го ди не за по че ти су ра до ви у 
ком плек су Са хат ка пи је у окви ру Ју го и сточ ног бе-
де ма Гор њег гра да Бе о град ске твр ђа ве. Циљ про-
јек та би ла је за шти та по сто је ћих утвр ђе ња и очу-
ва ње њи хо вог ау тен тич ног ста ња са што ма њим 
бро јем ин тер вен ци ја, те пре зен то ва ње при о ри тет-
них де ло ва утвр ђе ња.8 Исто вре ме но, пред ви ђе но је 
фор ми ра ње но вог окру же ња вра ћа њем у функ ци ју 
не ка да шњег из ло жбе ног про сто ра Бе о град ске твр-
ђа ве и ре ви та ли за ци јом но вих про сто ра до би је них 
у окви ру ре ша ва ња за шти те од вла ге, што се од но-
си на про стор из ме ђу две ка пи је, од но сно не из ве-
де ну боч ну про сто ри ју Са хат ка пи је; из ра ду пла тоа 
ко ји по кри ва про стор из ме ђу Кор на ро вог бе де ма и 
бе де ма са стра не Гор њег градa.9 

По чет ку из во ђе ња ра до ва прет хо ди ло је упо-
зна ва ње уче сни ка про јек та с ло ка ци јом и пред ви-
ђе ним ра до ви ма, а том при ли ком одр жан је са ста-
нак од но сно оби ла зак ком плек са. На одр жа ном 
са стан ку, ар хе о лог др Мар ко По по вић је пред ста-
вио прет ход не ис тра жи вач ке ра до ве на ком плек су 
ко ји ма је ру ко во дио, а од го во р ни про јек тант ар хи-
тек та др Ма ри на Па вло вић про је кат. Пре по чет-
ка ре ста у ра тор ских ра до ва би ло је по треб но очи-
сти ти и обез бе ди ти пред мет ни про стор, ко ји је 
на кон прет ход них ра до ва про па дао ви ше од јед не 
де це ни је. При прем ни ра до ви об у хва та ли су огра-
ђи ва ње гра ди ли шног про сто ра, по ста вља ње та бли 
упо зо ре ња, као и гра ди ли шне та бле са основ ним 
по да ци ма.10 У Гор њем гра ду Бе о град ске твр ђа ве, уз 
ком плекс су мон ти ра не фа сад не ске ле, као и ком-
плет на кон струк ци ја из над, ка ко би се обез бе ди ло 
без бед но кре та ње свих уче сни ка у из во ђе њу ра до-
ва. У овој фа зи де таљ но је бе ле же но и фо то гра фи-
са но за те че но ста ње, што се на ста ви ло то ком из-
во ђе ња ра до ва, с ци љем да се до ку мен ту је про цес 
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об но ве. На кон ор га ни за ци је гра ди ли шта, де мон-
ти ра ни су сви не ста бил ни еле мен ти над стре шни це 
из ра ђе не 2005. го ди не, а он да и де ва сти ра не у по-
жа ру, и укло ње ни.11 Та ко ђе, укло ње не су и оста ле 
при вре ме не оште ће не огра де и плат фор ме. Ве ли ка 
па жња по све ће на је укла ња њу са мо ни кле ве ге та-
ци је ка ко се зо не где је ко ре ње про др ло ду бо ко у 
струк ту ру зи до ва не би рас тре сле. Сав ко му нал ни 
от пад и шут са гор њих по вр ши на сво до ва и из про-
сто ри ја од ве зен је, док су уру ше ни ка ме ни ма те ри-
јал и опе ка очи шће ни и де по но ва ни на ло ка ци ји. 
Не ка да шњи га ле риј ски про стор Бе о град ске твр ђа-
ве, од за тва ра ња па све до по чет ка ра до ва на об но-
ви, слу жио је као де по. Ма те ри јал за те чен у про-
сто ри ја ма Ба рок не ка пи је пре дат је ин ве сти то ру. 
То ком при прем них ра до ва и ра до ва на де мон та жи 
и па жљи вом ру ше њу, узе ти су узор ци ори ги нал-
них мал те ра на ме сти ма где ће се из во ди ти зи дар-
ски ра до ви и по сла ти су на ис пи ти ва ње.12

Са хат ка пи ја

Као нај о чу ва ни ји део ком плек са, про лаз Са хат 
ка пи је је кон зер ва тор ски тре ти ран: очи шћен, оп-
ран, из бло ко ван. Па жљи во је де мон ти ра на оште ће-
на рим ска опе ка из сво да и за ме ње на но вом, по узо-
ру на по сто је ћу.13 Пре сва ке ин тер вен ци је из вр ше не 
су про бе тех ни ке чи шће ња, про бе мал те ра за фу го-
ва ње и ре ста у ра тор ског мал те ра. Ни ше про ла за ко-
је су би ле у ло шем ста њу ре ста у ри ра не су. Из у зет-
но оште ће ни и не до ста ју ћи бан ци зи да ни ка ме ном 
за ме ње ни су но вим, а на ме сти ма с ма њим оште ће-
њем из вр ше на је са на ци ја ре ста у ра тор ским мал те-
ром. Боч на про сто ри ја Са хат ка пи је ре ста у ри ра на 
је у скла ду са про јект ним ре ше њем ко је је под ра зу-
ме ва ло раз ли чи ти трет ман зи до ва ко ји фор ми ра ју 
про стор, а при па да ју раз ли чи тим фа за ма град ње, 
раз ли чи те су тех ни ке зи да ња и сте пе на очу ва но-
сти. Два зи да боч не про сто ри је при па да ју Ба рок ној 
ка пи ји, је дан – не до вр ше ни Са хат ка пи ји, док ју го-
и сточ ни зид пре ма боч ној про сто ри ји Ба рок не ка-
пи је чи ни сред њо ве ков ни бе дем. Ори ги нал на ли ца 
зи до ва гра ђе них ка ме ном и опе ком ста рог фор ма та, 
ко ја при па да ју кор пу су Ба рок не ка пи је, очи шће на 

су, бло ко ва на и до зи да на ко ри шће њем ка ме на ко-
ји по струк ту ри, бо ји и ве ли чи ни од го ва ра за те че-
ним, и фу го ва на мал те ром с хи дра у лич ним вези-
вом14. Уну тра шње ли це се ве ро и сточ ног зи да боч не 
про сто ри је Са хат ка пи је де ли мич но ози да но ка ме-
ном је очи шће но, опра но, из бло ко ва но и ис фу го-
ва но, док је оста так зи да ози дан опе ком. Но во о зи-
да но ли це зи да уву че но је у од но су на ори ги нал но 
и мал те ри са но са вре ме ним ма шин ским мал те ром. 
Ка ко би се обез бе ди ло удоб но и здра во ко ри шће ње 
про сто ри је, под је из ве ден са свим нео п ход ним сло-
је ви ма; шљу нак, тер мо и зо ла ци о не пло че, ПВЦ фо-
ли ја, ар ми ра но бе тон ска пло ча. За вр шна об ра да по-
да је це мент на ко шу љи ца угла ча на до цр ног сја ја на 
ко јој су пре зен то ва ни, осли ка ни, ра ни је от кри ве ни 
и де мон ти ра ни оста ци ра но сред њо ве ков не ка ме не 
кон струк ци је.15

Бу ду ћи да су зи до ви ви си не не што ви ше од 
шест ме та ра, про јек том је у боч ној про сто ри ји Са-
хат ка пи је пла ни ра на га ле ри ја. Из ве де на је од че-
лич не кон струк ци је, чи ји су еле мен ти по зи ци о ни-
ра ни та ко да се ори ги нал на ли ца про сто ри је у што 
ма њој ме ри де мон ти ра ју; са се ве ро и сточ не стра не 
кон струк ци ја је осло ње на на но во о зи да ни зид, а с 
ју го за пад не, ка Ба рок ној ка пи ји, осло ње на на че лич-
не сту бо ве. Боч ну про сто ри ју Са хат ка пи је и Ба рок-
не ка пи је де ли сред њо ве ков ни бе дем ши ри не око 
че ти ри ме тра. У ци љу по ве зи ва ња ових две ју про-
сто ри ја ра ди об је ди ња ва ња про сто ра ви зи тор ског 
цен тра, кроз те мељ ну зо ну сред њо ве ков ног бе де ма 
про би јен је про лаз ши ри не 1,60 и ви си не 2,20 ме та-
ра. Про јек то ва на ко та про сто ри је се на ла зи ис под 
те мељ не зо не бе де ма, те је, пре про би ја ња про ла за, 
из вр шен ис коп зе мље уз стал ни ар хе о ло шки над-
зор, а за тим и под зи ђи ва ње сред њо ве ков ног бе де ма. 
Про би ја ње бе де ма је вр ше но у ета па ма. Сва ка ета-
па под ра зу ме ва ла је под у пи ра ње про би је ног, из ра ду 
бе тон ских ја сту ка и по ста вља ње че лич ног про фи ла 
пре да љег про би ја ња зид не ма се. Све ин тер вен ци-
је су оста ле вид не, као и бо је ни че лич ни про фи ли, 
а под зи да ни сег мен ти мал те ри са ни су са вре ме ним 
мал те ром. Сред њо ве ков ни бе дем је па жљи во очи-
шћен, де таљ но пре гле дан и кон зер ва тор ски са ни-
ран. Све де рут не по вр ши не тре ти ра не су ре ста у ра-

КОНЗЕРВАТОРСКИ ПРИСТУП И САВРЕМЕНА ТЕХНОЛОГИЈА У ЗАШТИТИ  
И ПРЕЗЕНТАЦИЈИ КОМПЛЕКСА САХАТ КАПИЈЕ

161



Сл. 1. Основе изведеног стања  
(цртеж: С. Радовановић, А. Радосављевић)
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тор ским мал те ром ко ји су спра ви ли кон зер ва то ри, 
а у скла ду са из ве шта јем о ис пи ти ва њу узор ка ори-
ги нал ног мал те ра узе тог из по ме ну те зо не. Због са-
вла да ва ња ви син ске раз ли ке из ме ђу по да боч них 
про сто ри ја, кроз но во фор ми ра ни про лаз, из ве де но 
је ар ми ра но бе тон ско сте пе ни ште, ко је је угла ча но 
до цр ног сја ја у за вр шној об ра ди. За те че на ре шет-
ка на про зо ру ка про ла зу Са хат ка пи је је ре ста у ри-
ра на, очи шће на, офар ба на, док је ре шет ка на ула зу 
у про сто ри ју из ра ђе на но ва у све му пре ма узо ру на 
по сто је ћу ре шет ку, ко ја се на ла зи на ула зу у боч ну 
про сто ри ју Ба рок не ка пи је из про ла за Са хат ка пи-
је. Но ва вра та су на пра вље на од ка ље ног ста кла са 
шар ка ма и ру ко хва ти ма про јек то ва ним та ко да за-
до во ље функ ци о нал не зах те ве, а исто вре ме но не на-
ру ше ау тен ти чан из глед про сто ри је.

Ба рок на ка пи ја

У цен трал ном про ла зу Ба рок не ка пи је, и при-
па да ју ћим боч ним про сто ри ја ма, ин тер вен ци је су 
би ле ми ни мал не. Сав мал тер са зи до ва и сво до ва је 
па жљи во оби јен, а про сто ри је су отво ре не ка ко би 
се зи до ви за си ће ни вла гом су ши ли. На кон ису ши-
ва ња, сви зи до ви су омал те ри са ни па ро про пу сним 
креч ним мал те ром,16 во де ћи ра чу на да се у пот пу-
но сти за др жи прет ход на ге о ме три ја про сто ри ја 
ко ја је из ве де на на но ше њем мал те ра раз ли чи тих 
де бљи на пра те ћи во ђи це ко је су оста вље не при ли-
ком ски да ња ста рог мал те ра. Де бљи на мал те ра на 
зи до ви ма Ба рок не ка пи је би ла је од јед ног цен ти-
ме тра до осам цен ти ме та ра. За те че ни по до ви ко ји 
су ура ђе ни то ком прет ход них ра до ва на ком плек-

Сл. 2. Основа кровне конструкције након припреmних радова, 2020.  
(фотографија: Н. Мраковић)
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су, а из ве де ни од це па не и пра вил но се че не ка ме-
не пло че по ста вље не у сло гу да се на гла си ри го ла 
по осно ви, за шти ће ни су и ка сни је очи шће ни. На 
ме сти ма где је до шло до про па да ња ма те ри ја ла, као 
и на ме сти ма где је због из во ђе ња ин ста ла тер ских 
ра до ва би ло нео п ход но, де мон ти ра не су под не пло-
че. Де мон ти ра на под на обло га, за ме ње на је но вом. 
Ка ко би се сма њи ли гу би ци енер ги је, а исто вре ме-
но обез бе ди ло про ве тра ва ње про сто ри ја, про зо ри 
су на пра вље ни од алу ми ни јум ских про фи ла, док су 
оште ће на, до тра ја ла ула зна вра та не ка да шње га ле-
ри је за ме ње на но вим, од без бој ног тран спа рент ног 
ста кла, уз ре ста у ра ци ју по сто је ће ре шет ке, као и 
ре ста у ра ци ју ме тал них еле ме на та про зо ра. Про лаз, 
ко ји во ди из боч не про сто ри је Ба рок не ка пи је ка 
Ју го и сточ ном ро ву, уз Са хат ка пи ју, био је за зи дан. 
Ра ди по нов ног ус по ста вља ња ње го ве функ ци је, за-
зи да од опе ке је де мон ти ра на. Све спој ни це су очи-
шће не, свод из бло ко ван, а те са ни бло ко ви на ула зу 
у про лаз ре ста у ри ра ни ко ри шће њем ре па ра тур ног 
мал те ра. Мал тер ко ри шћен за зи да ње, спра вљен је 
у скла ду са до би је ним ана ли за ма ори ги нал ног мал-
те ра из те зо не. Из ве де но је сте пе ни ште са обло гом 
од опе ке ста рог фор ма та у истом сло гу као и оста ци 
уру ше ног сте пе ни шта ко ји су ту за те че ни. Про лаз 

је ис фу го ван мал те ром с хи дра у лич ним ве зи вом. 
Улаз из ро ва је због без бед но сти за тво рен ме тал-
ним вра ти ма, а ре шет ком је омо гу ће но ве тре ње и 
са гле да ва ње је дин стве ног про сто ра.

Пла то

Ва жан део ре ста у ра ци је и адап та ци је ком-
плек са пред ста вља ло је уре ђе ње пла тоа из над сво-
до ва Са хат ка пи је, Ба рок не ка пи је и свих боч них 
про сто ри ја, укљу чу ју ћи и про стор око Са хат ку ле. 
Из у зет но ком пли ко ва на ге о ме три ја очу ва них 
струк ту ра, усло ви ла је ре ша ва ње пла тоа у ви ше 
раз ли чи тих рав ни. Кон струк ци ја пла тоа је че-
лич на. За ње но по ста вља ње би ло је нео п ход но 
до зи да ти кон струк тив не еле мен те над зи до ви ма 
про ла за Са хат ка пи је и па ра пет ни зид из над сво-
да ју го за пад не боч не про сто ри је Ба рок не ка пи је. 
Би ло је та ко ђе нео п ход но и де мон ти ра ти зи до ве 
еди ку ле над сво дом Ба рок не ка пи је. У овој ета пи 
из во ђе ња ра до ва, пре зи да ни су сви рас тре се ни 
де ло ви па ра пет них про ши ре ња и зид не ма се.

При ли ком про ра чу на и дис по зи ци је но са ча,17 
во ди ло се ра чу на да се ори ги нал ни еле мен ти у што 
ма њој ме ри де мон ти ра ју. У пот пу но сти је са чу ван 

Сл. 3. Бочна просторија Сахат капије, пре и након извођења радова, 2020. 
(фотографије: С. Радовановић, А. Радосављевић)
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тур ски то пов ски отвор, као и сред њо ве ков ни бе-
дем. Ар ми ра но бе тон ска пло ча осло ње на на че лич-
не про фи ле је из ве де на са свим отво ри ма за из ра ду 
ста кле них по до ва, вен ти ла ци је и мон та жу лан тер-
ни. На кон из во ђе ња свих сло је ва пла тоа, од но сно 
рав ног кро ва ко ји чи не че лич ни про фи ли UPN200, 
ар ми ра но бе тон ска пло ча, пар на бра на, тер мо и зо ла-
ци ја, це мент на ко шу љи ца, хи дро и зо ла ци ја, ура ђе но 
је по пло ча ва ње гра нит ним пло ча ма у про јек то ва-
ном сло гу. Пла то је из ве ден на два ни воа по ве за на 
гра нит ним сте пе ни ци ма од пу ног ка ме на. По зи ци-
ја еди ку ле ко ја се на ла зи ла из над Ба рок не ка пи је, а 
због фор ми ра ња по вр ши на пла тоа по треб них за од-
го ва ра ју ће од во ђе ње ат мос фер ске во де, мо ра ла је да 
бу де де мон ти ра на и пре зен то ва на је опе ком ста рог 
фор ма та у рав ни пла тоа, док су зи до ви еди ку ле из-
диг ну ти и има ју уло гу за штит не огра де. Над боч ним 
про сто ри ја ма Ба рок не ка пи је из ве де на су два по ља 
екс тен зив ног зе ле ног кро ва. Ка ко је над це лим пла-
то ом ура ђе на хидроизолацијa, пре зен то ван je сред-
њо ве ков ни бе дем и зид на ис пу на ис пред Са хат ку ле 
до зи ђи ва њем јед ног ре да.

Због за те че ног ста ња и тех но ло ги је из во ђе ња 
хи дро и зо ла ци је пла тоа, би ло је нео п ход но пре зи-
да ти вен це ши ри на од 30 цен ти ме та ра до 60 цен-

ти ме та ра ка Гор њем гра ду и 145 цен ти ме та ра ка 
Ју го и сточ ном ро ву. Пла то је обез бе ђен огра дом 
из ра ђе ном од ку ти ја стих хо ри зон тал них че лич-
них про фи ла и сај ли. Огра да је по ву че на у од-
но су на ве нац, ка ко би се у што ма њој ме ри са-
гле да ва ла из прав ца Стам бол ка пи је и прав ца 
Гор њег гра да.

Из во ђе њем ар ми ра но бе тон ске пло че пла-
тоа, фор ми ра не су две но ве про сто ри је: про-
сто ри ја из над сво да Са хат ка пи је је из ве де на за 
тех нич ке по тре бе, од но сно као про стор за одр-
жа ва ње, док је дру га фор ми ра на у про сто ру из-
над сво да ју го и сточ не боч не про сто ри је Ба-
рок не ка пи је, обе са при ла зом пре ко га ле ри је у 
боч ној про сто ри ји Са хат ка пи је. Про стор из над 
сво да ју го и сточ не боч не про сто ри је Ба рок не ка-
пи је је на сут шљун ком и из ве ден је под од опе ке 
ста рог фор ма та по ста вље не у сло ју пе ска.

Са хат ку ла

Уз де ли мич но уру ше ну то пар ни цу по ред 
Са хат ку ле из вр ше но је до дат но сон ди ра ње уз 
ар хе о ло шки над зор. То ком ис ко па ва ња, на ђе ни 
су оста ци сред њо ве ков не ку ле и зид не ма се сред-

Сл. 4. Новоформирани плато око Сахат куле, пре и након извођења радова, 2020. 
(фотографије: С. Радовановић, А. Радосављевић)
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њо ве ков ног бе де ма. Оста ци су очи шће ни, из ра ђе на 
је гра фич ка и фо то до ку мен та ци ја, ме ђу тим, због 
ко те на ко јој се на ла зе ни је их би ло мо гу ће пре зен-
то ва ти. Оста ци су за шти ће ни и пре ко њих је из ве-
де на ар ми ра но бе тон ска пло ча као осло нац то пар-
ни це ко ја је пре зи да на опе ком ста рог фор ма та и 
фу го ва на истим мал те ром као и са чу ва ни део.

По сто је ће по пло ча ње око Са хат ку ле је па-
жљи во де мон ти ра но и обе ле же но. Мал тер са до-
њих зо на зи до ва ку ле је оби јен ка ко би се уз ку лу 
по ди гла хи дро и зо ла ци ја. На кон за вр ше них изо ла-
тер ских ра до ва, прoфилисани ка ме ни бло ко ви око 
Са хат ку ле, прет ход но де мон ти ра ни и обе ле же ни, 
вра ће ни су на од го ва ра ју ће по зи ци је, а не до ста ју ћи 
бло ко ви су из ве де ни по угле ду на по сто је ће. Зо на 
из ме ђу про фи ли са них бло ко ва и ку ле је ис пу ње на 
опе ком ста рог фор ма та.

Од вод ња ва ње

При су ство вла ге, ка ко ка пи лар не, та ко и оне од 
ат мос фер ских па да ви на, би ло је вид но на зи до ви-
ма и сво до ви ма Ба рок не ка пи је и боч них про сто ри-
ја, као и у про ла зу ка Ју го и сточ ном ро ву. Ка пи лар на 
вла га је по сле ди ца по ло жа ја објек та ко ји је де ли мич-

Сл. 5. Изглед новоформираних просторија: плато, бочна просторија Сахат капије,  
пролаз ка Jугоисточном рову, 2020. (фотографије: С. Радовановић, А. Радосављевић)

но уко пан, а на кон обим них па да ви на до ла зи ло је 
до по ја ве во де у боч ној про сто ри ји Са хат ка пи је и 
у про ла зу ка Ју го и сточ ном ро ву. Вла га ко ја се по-
ја вљи ва ла је сте ат мос фер ска во да из Гор њег гра-
да, ко ја се сли ва ла ка уну тра шњем ли цу Са хат и 
Ба рок не ка пи је и про ди ра ла кроз по ро зну под ло-
гу гра нит не коц ке у про ла зу Са хат ка пи је. Ка ко би 
се про блем ре шио, из ве ден је ка нал уз уну тра шње 
ли це Са хат ка пи је, ко ји је по ве зан с по сто је ћим, 
те ре ду ко ва ним ка на лом ис пред ула за у Ба рок ну 
ка пи ју. Сва при ку пље на во да од ве де на је кроз ка-
на ли за ци о ну цев по ста вље ну у про ла зу Са хат ка-
пи је. Од ди рект них ат мос фер ских па да ви на, ком-
плекс је за шти ћен вер ти кал ном и хо ри зон тал ном 
хи дро и зо ла ци јом, би ту мен ским тра ка ма, из ве де-
ним пре ко це лог пла тоа. Зо на екс тен зив них зе ле-
них кро во ва изо ло ва на је про тив ко рен ском хи-
дро и зо ла ци јом ка ко не би до шло до про ди ра ња 
ко ре ња. Сва во да са ви шег ни воа пла тоа од во ди 
се пре ко ка на ла и по сто је ћих бљу ва ча ка Гор њем 
гра ду, од но сно пре ко пер фо ри ра них ка на ла и ка-
на ли за ци о не це ви из ве де не кроз Кор на ров бе дем, 
де бљи не око че ти ри ме тра, ка Ју го и сточ ном ро ву. 
Та квим по ступ ком ре шен је ду го го ди шњи про-
блем вла ге у ком плек су.
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6] По по вић 2006: 9–36.
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го ди не, а про стор из ме ђу ње и Ба рок не ка пи је 2007. го ди-
не: Ива но вић 1995: 17–43; По по вић 1998–1999: 71–97; исти 
2008: 89–103; По по вић и Или јић 2008: 77–78;

Уз прет ход на ис тра жи ва ња и кон зер ва тор ске 
ра до ве и из во ђе њем ра до ва за шти те, пре зен та ци-
је и ре ви та ли за ци је Сек то ра 1 Ју го и сточ ног бе де ма 
Гор њег гра да Бе о град ске твр ђа ве, за вр ше на је пр-
ва фа за об но ве Ју го и сточ ног бе де ма. Ре шен је при-
мар ни про блем вла ге, про стор не ка да шње му зеј-
ско-ин фор ма тив не по став ке Бе о град ске твр ђа ве 
по ве зан је са Са хат ка пи јом и фор ми ран је но ви, 
је дин стве ни про стор ви зи тор ског цен тра. Око Са-
хат ку ле из гра ђен је пла то, про јек то ван и из ве ден 
та ко да се у на ред ном пе ри о ду мо же, без ве ли ких 
ин тер вен ци ја, ве за ти с про сто ром Ју го и сточ ног бе-
де ма ка Ју жној ка пи ји, Сек тор 2, ко ји са Сек то ром 
1 чи ни је дин стве ну це ли ну овог де ла Гор њег гра да 
Бе о град ске твр ђа ве. У кон тек сту не дав но за вр ше-
них ра до ва на до град њи, ре кон струк ци ји, адап та-

ци ји и ре ви та ли за ци ји, при ка зан је сло жен про цес 
из во ђе ња ра до ва усред сре ђен на очу ва ње кул тур-
ног до бра, а при ме њу ју ћи са вре ме ни при ступ при 
про ме ни на ме не по сто је ћег про стор ног окви ра.18
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8] Про је кат за из во ђе ње За шти те, пре зен та ци је и ре ви та ли-
за ци је Сек то ра Ју го и сточ ног бе де ма Гор њег гра да Бе о град ске 
твр ђа ве са уре ђе њем ен те ри је ра у ци љу фор ми ра ња ви зи-
тор ског цен тра — ком плекс Са хат ка пи је и Ба рок не ка пи-
је (2017), број 049-2017, тех нич ка до ку мен та ци ја, од го вор ни 
про јек тан ти др Ма ри на Па вло вић, дипл. инж. арх., Пре драг 
Јо шић, дипл. инж. арх.

9] Ар хи тек та др Ма ри на Па вло вић је 2008. го ди не из ра ди ла ва-
ри јант на идеј на ре ше ња са на ци је, ре ста у ра ци је и ре ви та ли-
за ци је Ју го и сточ ног бе де ма, ко ја је раз ма тра ла Ко ми си ја за 
сек тор Ју го и сточ ног бе де ма Бе о град ске твр ђа ве. На осно-
ву за кључ ка Ко ми си је (18. 5. 2009), из ра ђен је про је кат ко ји 
под ра зу ме ва из ра ду пла тоа, на осно ву ко јег је ЈП „Бе о град-
ска твр ђа ва“ ура ди ло про јект ну до ку мен та ци ју за из во ђе ње.

10] Пра вил ник о из гле ду, са др жи ни и ме сту по ста вља ња гра ди-
ли шне та бле (Слу жбе ни гла сник РС, број 4/10).

11] За кон о без бед но сти и здра вљу на ра ду („Слу жбе ни гла-
сник РС“ број 101/2005, 91/2015 и 113/2017).

12] Из ве штај Ин сти ту та за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла „ИМС“ а. д. 
из Бе о гра да, Цен трал на ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње ма те-
ри ја ла, Ла бо ра то ри ја за ка мен и агре гат, ис пи ти ва ња: KIA 
0068/20-GP, KIA 0069/20-GP, KIA 0070/20-GP, KIA 0071/20-
GP, KIA 0072/20-GP, KIA 0073/20-GP.

13] Прет ход не ра до ве на об но ви ли ца Ју го и сточ ног бе де ма ка 
ро ву из во ди ло је 2006. го ди не При вред но дру штво за из-
град њу, об на вља ње и ре кон струк ци ју гра ђе вин ских обје ка-
та КО ТО д. о. о., кон зер ва тор ски над зор био је до де љен др 
Ма ри ни Па вло вић, за по сле ној у За во ду за за шти ту спо ме-
ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да.
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14] RÖFIXNHL5, бес це мент но ве зи во за мал те ре, по себ но за 
одр жа ва ње спо ме ни ка, при род ни и бла го па ље ни хи дра- 
 у лич ни креч пре ма EN 459-1.

15] Сон да жна ар хе о ло шка ис тра жи ва ња 1988. го ди не, под ру-
ко вод ством др Мар ка По по ви ћа.

16] RÖFIX Re no plus, па ро про пу сни креч ни мал тер с ми кро влак-
ни ма. Из ве штај Ин сти ту та за ис пи ти ва ње ма те ри ја ла „ИМС“ 
а. д. из Бе о гра да, Цен трал на ла бо ра то ри ја за ис пи ти ва ње ма-
те ри ја ла, Ла бо ра то ри ја за ве зи ва, хе ми ју и мал те ре, испити-
вањa: VMH 1347/16.

17] Про је кат кон струк ци је део Про јек та за из во ђе ње За шти те, 
пре зен та ци је и ре ви та ли за ци је Сек то ра Ју го и сточ ног бе де-
ма Гор њег гра да Бе о град ске твр ђа ве са уре ђе њем ен те ри је ра 

у ци љу фор ми ра ња ви зи тор ског цен тра — ком плекс Са хат 
ка пи је и Ба рок не ка пи је, од го вор ни про јек тант Ми лан Гли-
шић, дипл. инж. арх.

18] Ин тер ди сци пли нар ни тим – ко ји чи не др Ма ри на Па вло вић, 
ар хи тек та кон зер ва тор, Пре драг Јо шић, ар хи тек та кон зер-
ва тор, проф. др Ми лан Гли шић, ар хи тек та, др Ве сна Би кић, 
ар хе о лог, и Сло бо дан Ра до ва но вић, ар хи тек та кон зер ва тор, 
до био је го ди шњу на гра ду Дру штва кон зер ва то ра Ср би је 
за 2020. го ди ну, за ре а ли за ци ју овог ком плек сног кон зер-
ва тор ско-ре ста у ра тор ског за хва та ко јим су очу ва не и уна-
пре ђе не вред но сти јед ног од нај зна чај ни јих де ло ва Бе о-
град ске твр ђа ве.
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Fig. 1 Plans of the current condition 
(author’s illustration)

Fig. 2 Situation of the roof structure 
after the preparatory works, 2020 
(photograph by N. Mraković)

Fig. 3 Ancillary room of the 
Sahat Kapija, before and 
after the works, 2020 
(author’s photographs)

In December 2019, conservation works began upon the Sahat Kapija 
(Clock Gate) complex within the south-eastern ramparts of the Upper 
Town of the Belgrade Fortress. The project was undertaken with the dual 
aims of protecting the existing fortifications and preserving their authentic 
condition with as few interventions as possible, and of presenting the key 
components of the fortifications. At the same time, the formation of a new 
environment was envisaged through a return of the exhibition space of the 
Belgrade Fortress to its former function and by revitalizing the spaces newly 
made suitable for use through interventions to protect against damp ingress. 
The project was carried out on the basis of the results of archaeological 
and architectural research and a number of conservation and restoration 
interventions undertaken on previous occasions, including works on 
the revitalization of the Baroque Gate, as one of the two most important 
components of the complex. 
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As the best preserved part, the passage of the Sahat Kapija was cleaned, washed, 
damaged stones and bricks replaced, and conservation works performed. The side room 
was transformed into a gallery and, in order to enable it to function as a visitor centre, the 
rampart – approximately four metres wide – that separated the side room of the Sahat 
Kapija from the Baroque Gate, was also breached. Interventions in the Baroque Gate room 
and the adjoining ancillary rooms were minimal. All plaster was removed from the walls 
and vaults, and the rooms were opened to allow the moisture-saturated walls to dry. An 
important part of the restoration and adaptation of the complex was the arrangement of 
the space around the clock tower, i.e. the construction upon the plateau above the arches 
of the Sahat Kapija, the Baroque Gate and all ancillary rooms. By constructing the plateau 
from a reinforced concrete slab, two new rooms were formed: a room above the arch of the 
Sahat Kapija was made for technical requirements, and another in the space above the arch 
of the southeast side room of the Baroque Gate, with additional access through the gallery 
in the side room of the Sahat Kapija.

Excavation was performed under archaeological supervision alongside the partially 
collapsed cannon emplacement next to the Sahat Kapija. During the excavation, the 
remains of a medieval tower and remnants of the walls of a medieval rampart were 
discovered. However, due to their depth below the ground surface, it was not possible to 
leave them uncovered for presentation to the public. 

Damp was present on the walls and vaults of the Baroque Gate and side rooms, as 
well as along the passage to the southeast trench. In order to solve this problem, a channel 
was constructed along the inner face of the Sahat Kapija and the Baroque Gate, with the 
water collected being fed into a drainage pipe placed in the passage of the Sahat Kapija. The 
complex was protected from increment weather by vertical and horizontal waterproofing. 

Through the undertaking of protection, presentation and revitalization works in 2019 
and 2020, in addition to previous research and conservation work, the underlying causes 
of moisture incursion were addressed. The space of the former museum/informational 
exhibition of the Belgrade Fortress was connected to the SahatKapija, with a new, unique 
visitor centre space being created as a result. A plateau was built around the Clock Tower, 
designed and constructed in such a way as to allow a connection – without a need for major 
interventions – with the area of the southeast rampart towards the South Gate, Sector 2, 
which, together with Sector 1, forms a unique part of this part of the Upper Town (Gornji 
grad) of Belgrade Fortress. 
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Fig. 4 Newly formed plateau 
around the Sahat Kapija, 
before and after the 
works, 2020 (author’s 
photographs)

Fig. 5 Appearance of the newly 
created spaces: plateau, 
ancillary room of the 
Sahat Kapija, passage to 
the southeast trench, 2020 
(author’s photographs)
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