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ЗАВОД ЗА ЗАШТИЛ' СГ:О1'Ј1ЕН!IКА КУЛТУРЕ 

ГРАЦАЈ;ј;у!~'rд 
Бр: ;LЉ1, 7g1 - tJf, _ _ _ _ ..?!~ 2~год. 

БЕОГРАД 

Калемегда. 1 Горњи град 14 

Републички завод за зашти1у спо'1еника културе - Београд, на основу ч:1. 99. став 2. 
тачка 1, 1 ОО. став 1. и 3. и 104. Закона о к1лтурн им добрима ("Службени гласник РС', бр. 71 /94, 
52/ 11-и др.закон и 99/ 11-и др.закон) и 104. став 1. тачка 1) и 2) Закона о општем управном 
поступку ("Службени гласник РС", бр.18/16), а на захтев Завода за заштиту споменика културе 
града Београда, за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за израду пројекта 
реконструкције, ревитализације, санације и адаптације Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић" 
на Малом Калемегдану у Београду, помоћник директора Ивана Ранковић по овлашћењу број 0101 
број 325/1 од 25.06.2014. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

Мере техничке заштите за израду пројекта реконструкције, ревитализације, санације и 
адаптације Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић" на Малом Калемегдану у Београду, '10ry се 
предузети према следећим условима: 

Пројектом предвидети радове на реконструкцији, ревитализацији , санацији и 

адаптацији зграде Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић", Мали Калемегдан бр. 1 у 
Београду, катастарска парце~1а 59/1 и 60 КО Стари град, у функцији савременог 

изложбеног простора; . 
Све радове из~ести,.у окриру, постојећег габарита и волумена објекта; 

Објекат реконструисати и адаптирати на основу података из архивске документације; 

Пре почетка извођења радова са фасада демонтирати све клима уређаје, рекламне 
ознаке и др; . 
Пројектом предвидети узимање узорка и лабораторијску анализу постојећег вештачког 

камена како би се одредио његов састав и свој~тва. Оштећени вештачки камен обити до 

здраве под.rюге .и ~звршити репарацију обијених површина вештачким каменом који је 

по структури , начину обраде и боји што сличнији постојећем. Састав новог вештачког 

камена прегледа и одобрава конзерваторски надзор. Нову соклу од вештачког камена 

заштитити силиконским паропропусним премазима од даљег утицаја атмосферске воде 

и графита; 

Пројектом предвидети израду хидроизолације на свим спољним зидовима сутеренских 

просторија, ако је могуће израдити дренажни систем; 

Са фасаде обити сав дотрајали и оштећени малтер и извршити чишћење спојница до 

дубине од 2cm. Обијање дотрајалих делова фасаде радити само уз стално присуство 
конзерваторског надзора; 

Извршити санацију пукотина убризгавањем цементног малтера /млеком лод притиском 

са неопходним адитивом за везу, а веће пукотине статички ојачати одговарајућим 

анкеровањем и мрежастом арматуром ; 

Пре обијања малтера извршити прање елемената декоративне фасадне пластике 

воденом паром под контролисаним притиском. Након прања извршити проверу 

елемената у присуству конзерваторског надзора. Све здраве елементе ретуширати на 

.1ицу места. Оштећене елементе заменити новим у свему према постојећем ; 

Пре обијања малтера узети са претходно очишћених и ретушираних вучених профила 
отиске за израду шаблона и калупа, помоћу којих ће се извршити радови рестаурације 

оштећених елемената фасадне декорације. Шаблоне претходно мора прегледати и 

одобрити конзерваторски надзор стручне службе заштите. 



Оставити контролне траке за хоризонталну и вертикалну маркацију декоративне 

пластике. Све контролне траке морају бити обезбеђене од оштећења; 

Малтерисање фасаде извести истим или сличним :viaлтepo:vi са глатком обрадом 

завршног слоја. Сви употребљени материјали од подлоге до завршног слоја морају 

бити на истој бази ; 

Вучене и ливене декоративне фасадне елементе рестаурирати/санирати кречним 

малтером. Рестаурацију оштећених и недостајућих делова пластике мора радити 

ква...1ификовани ликорезац, 

Након малтерисања фасаду фарбати квалитетном, високопаропорпусном и 

водоодбојном бојом у најмање два премаза у боји и тону који одобри конзерваторски 

надзор ; 

Извршити замену дотрајале подне облоге новом на тераси и улазном степеништу у 

свему према постојећој, предвидети израду хидроизолације и потребног нагиба за 

одвођење воде; 

Извршити преглед и поправку постојеће фасадне столарије, скидање старе боје, замену ~ 

оштећених, дотрајалих или недостајућих елемената или склопова новим, у складу са 

постојећим стањем· и бојење бојом, са свим неопходним предрадњама, у тону који 

одобри стручна с~ужбр За~оДа; 
Извршити преглед и поправку фасадне браварије са заменом оштећених и недостајућих 

делова новим , у свему Према постојећем стању и бојење бојом за метал, са свим 

неопходним предрадњама у :ону који одобри конзерваторски надзор; 

Извршити рестаурацију свих улазних врата, уз претходно скидање старе боје, као и 

замену дотрајалих и недостајућих елеме~ата новим . Врата обострано заштитити 

врућим и. хл~ним фирнајзом , па потом обострано бојити бојом са свим неопходним 

предрадњама у тону који одреди конзерваторски надзор; 

Извршити преглед и замену дотрајале фасадне лимарије новом од поцинкованог лима 

(опшивке, хоризонтални и вертикални олуци и сл.) у тону фасаде на коју належе; 

Извршити преглед и евентуалну поправку крови~ конструкције, оштећене или 

недостајуће кровне елементе заменити новим у свему према постојећем; 

Извршити преглед и поправку кровног покривача и кровне лимарије од поцинкованог 

лима са заменом новом оштећених или недостајућих делова у свему према постојећем. 

Повезивање вршити попнитнама и слојеве лемити ; 

Око објекта израдити тротоар са потребним нагибом и подлогом за одвођење воде, 

тротоар поплочати бетонским или кулије плочама; 

Радове у ентеријеру објекта предвидети у складу са савременим потребама изложбеног 

простора, а који не угрожавају конструктивно-статички систем објекта; 

Пажљиво демонтирати дрвено степениште и галерију у простору главне сале; 

Пажљиво демонтирати зидове од гипса из галеријског простора који фланкирају 

фасадне зидове и прозорске отворе; 

Сва оштећења настала приликом демонтажа санирати; 

Могуће је, након демонтаже облога од гипса, вратити стубове на улазе у главну салу и 

у самој сали, уколико постоје подаци у архивској документацији; 

Де:v~онтирати маске (облоге од гипса) са прозорских отвора у нивоу галерије и 

предвидети савремени метод заштите од сунца; 



На месту некадашњег витража аутора Васе Поморишца, у лучном надсветлу изнад 
улазног портала, предвидети израду новог витража према постојећим димензијама; 
Постојеће подне облоге (кера'1ичке плочице и терацо) заменити новим у складу са 
наменом просторија. Дрвене подне облоге прегледати, оштећене делове заменити 
новим, затим хобловати и лакирати мат лаком са свим потребним предрадњама; 
Објекат опремити инсталацијама у складу са наменом и потребама корисника; 
Пројектом предвидети функционално и декоративно осветљење објекта, којим би се 
нагласила намена и архитектонске вредности објекта; 
Препоручује се ивођење електроинсталација из ентеријера објекта; 
Приликом извођења радова водити рачуна да се не оштете фасадни елементи, сва 
евентуална настала оштећења падају на терет извођача радова; 
Све радове извести квалитетно и у складу са важећим стандардима, прописима и 
нормативима за дате радове; 

Пројекат и документација морају бити израђени на основу изнетих услова за 
предузимање мера технИчке заштите. 

11 Подносилац захтева дужан је да изради пројекат у свему у складу са издатим условима из 
тачке 1. овог решења. 

111 По изради nројекта'у скl!аду•са овим условима, подносилац захтева је дужан да на исти 
прибави сагласност Републичког завода за заштиту споменика културе. 

IV Ово решење не ослобађа подносиоца захтева обавезе прибављања и других услова, 
дозвола и сагласности предвиђених проqисима о планирању и изградњи . 

V Ово решење важи две године од дана издавања. 
VI Жалба не одлаже извршење овог решења. 

Образложење 

Овом Заводу обратио се Завод за заштиту споменика културе града Београда захтевом за 
утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите за израду пројекта реконструкције, 
ревитализације, санације и адаптације Уметничког павиљона "Цвијета Зузорић" на Малом 
Калемегдану у Београду. 

Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић" као репрезентативан пример једног времена, како 
са становишта архитектонског развоја тако и са становишта општих појава у друштвеним и 
уметничким кретањима, проглашен је за споменик културе Решењем Завода за заштиту споменика 
културе града Београда бр. 68/3 од 22.02. 1973. године, а налази се у оквиру споменика културе 
"Београдска тврђава" који је утврђен за културно бобро од изузетног значаја за Републику Србију 
("Службени гласник СРС", бр. 14179). 

Одредбом члана 1 ОО. став 1. Закона о културним добрима прописано је да услове за 
предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима од 
изузетног значаја утврђује Републички завод за заштиту споменика културе. 

Одредбом члана 1 ОО. став 3. Закона о културним добрима прописано је да када пројекте и 
документацију за непокретна културна добра израђује надлежни завод за заштиту споменика 
културе, услове за предузимање мера техничке заштите уrврђује Републички завод за заштиту 
споменика културе. Пројекат реконструкције, ревитализације, санације и адаптације Уметничког 
павиљона "Цвијета Зузорић" на Малом Калемегдану у Београду израђује Завод за заштиту 
споменика културе града Београда. 

:.. 



Одредбом члана 104. став 1. тачка 1) и 2) Закона о опште'1 управно'1 поступку прописано 

је да орган може непосредно да одлучи о управној ствари ако је чињенич
но стање утврђено на 

основу чињеница и доказа које је странка изнела у захтеву или на основу општепознатих 

чињеница које су познате органу, као и да ако чињенично стање може да се утврди на основу 

података из службених евиденција, а странка не мора да се изјасни ради з
аштите њених права и 

правних интереса. 

По захтеву је, применом одредаба чл. 99. став 2. тачка 1. и 100. став 3. Закона о културним 

добрима и члана 104. став 1. тачка 1) и 2) Закона о општем управном поступку, решено као у 

диспозитиву. 

На основу члана Ј 04. став 3. Закона о културним добрима, жалба не одлаже извршење 

решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења дозвољена је жалба Мин
истарству 

културе и информисања у року од 15 дана од дана достављања решења. Жалба се подноси преко 

доносиоца овог решења, а на основу члана 16. Закона о културним добрима, ослобођена је 

плаћања републичке административне таксе. 

Обрађивачи: 

4;~ипл.инж.арх., 
rJf/!ff{f{жklf пра~ник 

Доставити: 

- Подносиоцу 
- Архиви 
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