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Предмет: Услови за предузимање мера техничке заштите за Јавни међународни отворени двостепени 

конкурс за израду идејног решења за спомен обележје Зорану Ђинђићу на Студентском тргу у 

Београду 

Захтевом упућеним Заводу за заштиту споменика културе града Београда - установа културе од 
националног значаја, заведеним под бр. 1087/17 од 10.03.2017. године обратили сте се за издавање услова 
за предузимање мера техничке заштите за Јавни међународни отворени двостепени конкурс за израду 

идејног решења за спомен обележје Зорану Ђинђићу на Студентском тргу у Београду. 

Завод за заштиту споменика културе града Београда, овим актом утврђује следеће 

Услове за предузимање мера техничке заштите 

 Спомен обележје лоцирати у простору реконструисаног Студентског трга, у оси садашње 
Васине улице и постојећег споменика Петру II Петровићу Његошу на платоу Филозофског 
факултета у Београду; 

 Обликовање, димензије и материјализацију спомен обележја ускладити са пројектним решењем 

реконструкције трга, уз услов да се адекватним решењем да нова вредност простору, без 

угрожавања или умањивања постојећих вредности; 
 Спомен обележја не сме реметити приступачност споменицима културе и постојећим јавним 

споменицима, њихово сагледавање и визуре, као и приступ Академском парку и сагледавању 
ограде парка; 

 Препоручују се модерна решења сведених форми и материјализације; 

 

По изради пројекта и документације подносилац захтева je дужан да на исто прибави сагласност Завода 
за заштиту споменика културе града Београда.; 

У оквиру своје надлежности, Завод за заштиту споменика културе града Београда оствариваће увид у 

спровођење мера техничке заштите TOKOM радова на објекту; 

 

О б р а з л о ж е њ е  

Студентски трг, простор ситуиран на потезу саобраћајне комуникације Васина - Студентски трг - Узун 

Миркова, која повезује Трг Републике и Београдску тврђаву и одређен улицама Студентски трг и Браће 

Југовић, један je од најрепрезентативнијих јавних простора града и јединствен амбијент у најужем 

градском језгру. Налази се у оквиру просторно културно-историјске целине „Историјско језгро Београда у 

Београду" („Службени гласник PC" бр. 08/17), која кроз своје историјске слојеве од антике до савременог 

доба сведочи о настанку, развоју и идентитету Београда. Читаво ово подручје припада и културном добру 

„Антички Сингидунум", које je Решењем Завода за заштиту споменика културе града Београда бр. 176/8 од 

30.6.1964. године утврђено за археолошко налазиште и истовремено се граничи са две од укупно три 

београдске просторно културно-историјске целине од изузетног значаја за Републику Србију - 

 

„Подручјем кнез Михаилове улице" („Службени гласник СРС" бр. 14/79) и „Подручјем oко Доситејевог 

лицеја" („Службени гласник СРС" бр. 16/90), које својим материјалним и нематеријалним наслеђем, 

очуваном урбанистичком матрицом и градитељским фондом представљају материјална сведочанства 

прерастања Београда из оријентале варошице у европску престоницу модерне урбане структуре и 

репрезентативних здања. Спону између ове две целине управо представља простор Студенстког трга чији 

централни део заузима Академски парк заштићено природно добро - споменик природе и простор 

значајних културно-историјских, архитектонских и уметничких вредности. Простор трга, окружују и 

учествују у фомирању његовог јединственог урбаног лика неколико споменика културе и градитељских 

дела историјских, архитектонских, естетских и друштвених вредности, који у континуитету представљају 

својеврсно средиште универзитетске мисли, високообразовних и установа културе од националног 

значаја, као и јавни споменици знаменитим личностима националне историје, науке и културе Јосифу 

Панчићу, Доситеју Обрадовићу, Јовану Цвијићу и Петру Другом Петровићу Његошу. 

Простор Студенског трга због наведених вредности које га одређују, неодвојив je сегмент 

урбанистичког, архитектонског и природног наслеђа Београда и у меморији града подручје посвећено 

универитетској мисли, науци, образовању, култури, уметности и естетици. У његовом амбијенту посебно 

се истичу споменици културе као трајне вредности националне културне баштине: Капетан Мишино 

здање, Студентски трг бр. 1 - споменик културе од изузетног значаја за Републике Србију („Службени 

гласник СРС" бр. 14/79), Зграда Коларчевог народног универзитета, Студентски трг бр. 5 - споменик 

културе („Службени лист града Београда" бр. 23/84), Зграда Београдске општине, Узун Миркова 1 - 

споменик културе („Службени лист града Београда" бр.4/83), Етнографски музеј, Студентски трг бр. 13 и 

Узун Миркова бр. 2 - споменик културе („Службени лист града Београда" бр. 23/84), Турбе шеих Мустафе, 

Вишњићева бр. 1 - споменик културе од великог значаја („Службени гласник СРС" бр. 14/79), Споменик 

Јосифу Панчићу, Академски парк - споменик културе (Решење Завода за заштиту споменика културе града 

Београда бр. 1049/1 од 20.12.1967), Споменик Доситеју Обрадовићу, Академски парк -споменик културе 

(Решење Завода за заштиту споменика културе града Београда бр.1030/1 од 20.12.1967). 


