ДАНИ БЕОГРАДА 2021
ПОЗДРАВНО ПИСМО ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ
СКУПШТИНЕ НИКОЛЕ НИКОДИЈЕВИЋА
Драги суграђани и уважени гости Београда,
Искрена ми је част и задовољство да вам се обратим поводом манифестације „Дани Београда“
којом се традиционално сваке године обележава пролеће у нашем граду. Богатство
историјског наслеђа обавезује нас да искрено негујемо и унапређујемо културу Београда
као савремене метрополе. То је уједно и основни циљ манифестације са којом настојимо
да представимо „дух Београда“ у свој његовој лепоти и посебности. Уверени смо да ће
Београд и овог пролећа засигурно оправдати своје значајно место које му заслужено
припада на туристичкој и културно-историјској мапи Европе и света. Прошлост Београда
представља драгоцени прилог свеукупној националној историји чије слободарске и
државотворне традиције морамо чувати у ери глобализованог света. Зато се у
предстојећим „Данима Београда“ сећамо друштвене историје 19. века и великог Кнеза
Михаила Обреновића. Може се рећи да у томе лежи и извесна симболика јер је управо
Кнез Михаило, са оснивањем Народног позоришта у Београду, кроз развој драмске
уметности битно допринео општој политичкој и друштвеној модернизацији тадашње Србије.
Имаћете прилику да се у оквиру јавних вођења детаљније упознате са појединим градским
културно-историјским знаменитостима, а стручни водичи ће се потрудити да Вам што боље
дочарају Београд и време Михаилове владавине. Уз то, припремљен је и веома богат музички
садржај који ће у амбијенту Кнез Михаилове улице несумњиво добити једну посебну ноту.
Зато вас све још једном срдачно позивам да и овог пролећа заједнички увеличамо „Дане
Београда“ и тиме покажемо искрену посвећеност очувању савременог духа и богате
традиције нашег града.
Добродошли!
Никола Никодијевић
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Ентеријер Храма Светог Саве. Фото: Предраг Митић
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Београд ноћу. Фото: Предраг Митић

ИСТОРИЈА БЕОГРАДА
Београд, град веома бурне историје, један је од најстаријих у Европи. Његова историја
траје пуних 7000 година. Простор око великих река Саве и Дунава био је насељен још у
палеолитском периоду. Из старијег каменог доба, потичу остаци људских костију и
лобања неандерталаца, пронађени у каменолому код Лештана, у пећини на Чукарици и у
близини Бајлонијеве пијаце. Остаци културе млађег каменог доба, пронађени су у Винчи,
Жаркову и у Горњем граду, изнад ушћа Саве у Дунав. То указује да је простор Београда
био насељен у континуитету и да је интезитет тог насељавања бивао све јачи. Многа
данашња насеља београдске околине леже на културним слојевима ранијих
праисторијских насеобина.Винча крај Београда спада у ред најзначајнијих насеобина и
културних налазишта праисторијског периода. Археолошке ископине на Роспи ћуприји,
Горњем граду, Карабурми, Земуну и Винчи потврђују претпоставке да је подручје
Београда било интезивно насељено и да се његово становништво бавило плужном
земљорадњом и другим пратећим привредним делатностима. На овим локалитетима
откривене су некрополе бронзаног и металног доба као и докази различитих културних
утицаја.
Буђење националне свести и догађаји око сече кнезова довели су до подизања Првог
српског устанка 1804. године. Устанак под вођством Карађорђа имао је од самог почетка
за циљ и ослобађање Београда. После две године борби, град је освојен 1807. године.
Карађорђе је београдску варош освојио 1806, а Београдску тврђаву 1807 године. Око
25.000 српских устаника под вођством Карађорђа Петровића град је затекло у
рушевинама. Он постаје престоница тек ослобођеног дела Србије и симбол слободарских
традиција њеног становништва. По обнови он постаје и значајан привредни, трговачки и
културни центар. У њему је већ 1807. године заседао Правитељствујушћи совјет (српска
влада), а од 1811. године ту се налазе и прва министарства.
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Из Војводине и других крајева долазе виђенији људи и интелектуалци, међу којима Сима
Милутиновић и Доситеј Обрадовић, који је 1808. године основао прву Велику
школу.Динамичан развој Београда прекинут је турским освајањем 1813. године, а
репресалије које су уследиле довеле су до устанка 1815. године. Вођа устанка, кнез
Милош Обреновић, успео је да унесе више дипломатије у односе са Турцима. Он у
Београд, уз одређене повластице, све више насељава српски живаљ са југа, па Турци,
готово у бесцење, почињу да продају имања и куће. Турци су задржали тврђаву, док је
варош припала Србима. У граду се подижу први значајни објекти: Конак кнегиње Љубице,
Саборна црква, дворски комплекс у Топчидеру... Сем своје привредне функције Београд
је постао и значајно културно средиште. Из Крагујевца 1835. године је пренета штампарија
и почеле су да излазе "Новине српске". Отворена је Богословија, прва гимназија и град
постаје уточиште бројних културних стваралаца тог времена попут: Вука Караџића,
Стерије Поповића, Јоакима Вујића, Димитрија Давидовића и других.
Присуство турске војске у тврђави спутавало је развој Београда. Међутим, догађаји око
убиства једног српског дечака на познатој Чукур чесми, када је дошло до бомбардовања
београдске вароши, бивају повод да се почне преговарати око дефинитивног одласка
турске војске из српских градова. После владавине од 346 година, Турци 18. априла 1867.
године дефинитивно напуштају Београд. Београд је постао слободан симболичном
предајом кључева када су и турске војничке страже замењене српским војницима, а
поред заставе Турске подигнута је и застава Србије. Кнез Михаило Обреновић пресељева
у Београд престоницу из Крагујевца.То је био нови подстицај бржем привредном и
културном развоју града. У другој половини XIX века извршена је и његова урбанистичка
и остала европеизација. Централни положај имала је улица Кнеза Михаила, најкраћа веза
између тврђаве и вароши. Она убрзо постаје и најважнији трговачко пословни центар,
какву је улогу и данас задржала. Старе занате замењује индустрија, а трговину и
саобраћај поспешује изградња пруге Београд-Ниш 1884. Град добија струју, трамвај,
паробродско друштво и значајне научно културне установе (Велика школа 1863, Народно
позориште 1869...).
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ПРОГРАМ ДАНА БЕОГРАДА 2021
ПРОТОКОЛ
Датум и време

Локација

Конференција за медије

12. април
понедељак, 12h

Свечана сала Скупштине
града Београда

Полагање цвећа на спомен
обележју

16. април
петак, 10h

Београдска тврђава

Свечана седница Скупштине
града Београда

16. април
петак, 12h

Свечана сала Скупштине
града Београда

Свечана додела награда
Града Београда

19. април
понедељак, 12h

Скупштина града Београда

Програм

ИЗЛОЖБЕ И ПРОМОЦИЈЕ
Датум и време

Локација

6. април
уторак, 13 h

Трг Републике

15. април
четвртак, 12 h

Свечана сала Скупштине
града Београда

ПОЗДРАВ ИЗ БЕОГРАДА
Београд на разгледницама

16. април
петак, 14h

Трг Републике

011/МОМО-КАПОР

17. април
субота, 12h

Испред Библиотеке града
Београда Кнез Михаилова улица

Обележавање дана градитеља
Новог Београда и свих
учесника омладинских
радних акција

18. април
недеља, 12h

Београд на води

Откривање обележја деспоту
Стефану Лазаревићу

19. април
понедељак, 11h

Сквер између улица Гундулићев
венац, Дринчићева, Палмотићева и
Булевара деспота Стефана

Обележавање 6. априла 1941.
године – 80 година од
бомбардовања Београда
ОМАЖ МАРКУ ПОПОВИЋУ
Промоција књиге
“Свет средњовековних
утврђења градовa и манастира”
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ПРОГРАМ ДАНА БЕОГРАДА 2021
ОТВОРЕНА ВРАТА УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД
Програм

БЕСПЛАТНА ПОСЕТА
ДОГАЂАЈИМА УСТАНОВА
КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Датум и време

Локација

16-19. април

За детаљан списак локација и
појединачних програма посетите наш
сајт:
www.danibeograda.rs

ШЕТЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ И СПОМЕНИКЕ БЕОГРАДА
Програм

Датум и време

Локација
Завод за заштиту споменика културе
Града Београда организује следеће јавне
шетње кроз историју нашег Београда:
1. Теразије - нови заштићени
простор Београда
2. Градитељка Јелисавета Начић
3. Хотели и кафане града Београда
4. Мештровић у јавном простору
5. Београдска задруга, ново читање

ШЕТЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ И
СПОМЕНИКЕ БЕОГРАДА
У сарадњи са Заводом за
заштиту споменика културе
Града Београда

6. Земунска тврђава
7. Велики барутни магацин Жртвеник са бедема Горњег града

16-19. април

8. РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ – “Упознај
Београд да би га више волео”
9. Живопис Храма Светог Саве
10. Споменик Стефану Немањи
Циљ ових шетњи је забава и едукација,
али и подизање свести о важности
културног наслеђа града Београда, као
и сагледавање његових различитих
слојева, неговања културе сећања који
су важни чинилац у процесу очувања и
развоја културе.
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ИЗЛОЖБЕ И ПРОМОЦИЈЕ
Обележавање 6. априла 1941. године –
80 година од бомбардовања Београда
У години када Србија, Русија и цео свет обележавају велики јубилеј – 80 година од
почетка Другог светског рата – желимо да осветлимо одлучујућу улогу коју су наше
херојске земље и два братска народа имале у ослобођењу Европе и коначном поразу
нацистичке Немачке у Другом светском рату, али и да укажемо на страдања које је у
савременој историји доживео српски народ у борби за заштиту свог суверенитета и
слободарског духа.
Место одржавања: Трг Републике
Време одржавања: уторак, 6. април, 13 h
Организација: У сарадњи са Амбасадом Руске Федерације
у Београду, Руским домом и Историјским музејом Србије

Омаж Марку Поповићу
Изрека каже: “Човек снује, а Бог одлучује”. Тако је и са књигом Свет средњовековних
утврђења градова и манастира – намера уредништва и жеља приложника била је да она
буде зборник радова у част Марка Поповића. Уз велико поштовање према његовим
доприносима у спознавању средњовековне прошлости Србије и очувању националног
културног насчеђа, зборник је такође требало да покаже, како стручној јавности тако и
самом Поповићу, а на начин уобичајен у научном свету, да његово дело представља
истинску инспирацију истраживачима различитих дисциплина и генерација. Нажалост,
пред крај рада на уобличавању публикације затекла нас је тужна вест о његовом одласку.
Промоцијом ове књиге одајемо почаст великом археологу Марку Поповићу.
Место одржавања: Свечана сала Скупштине града Београда
Време одржавања: четвртак 15. април у 12 часова
Организација: У сарадњи са Археолошким институтом
и Заводом за заштиту споменика културе Града Београда
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ПОЗДРАВ ИЗ БЕОГРАДА
Београд на разгледницама
Разгледнице већ преко сто година путују светом и на свој начин део су историје
сведочећи о људима, догађајима, пределима, улицама.
Хватајући тренутак замрзнут у времену, разгледнице које вам представљамо дочаравају
Београд какав је некад био и који се из године у годину неповратно мења. А док на
сликама пред нама буде попримао другачији изглед, можемо у исто врем пратити и развој
и промене самих разгледница.
Крајем 19. века, разгледнице су у целој Србији постале веома популарне. Израдом,
издавањем и продајом разгледница бавило се много предузимача, од чувенијих књижара
и угледних штампарских предузећа, до мање познатих трговаца. Међу којим су и Вилхем
Герка, Књижара Рајковића и Ћуковића, Ј. Чакловић, Љ. Палер и др. Збирка разгледница
Београда разврстана је по тематском садржају илустрација на топографске разгледнице
које обухватају разгледнице најразличитијих мотива које се односе на урбани простор,
улице, тргове, паркове, јавна здања, споменике и друштвени живот Београда.
Разгледнице су подељене тако да се приказ одвија по следећим улицама: Београд на
Савској падини, Савамала, Бара Венеција, Зелени венац, Мала пијаца, Железничка
станица, Вилсонов трг, Немањина улица, Славија, Улица краља Милана, Улица кнеза
Милоша, Дворски комплекс у Улици краља Милана, Улица кнеза Милоша, Дворски
комплекс у Улици краља Милана, Теразије, Улица краља Александра, Македонска
улица, Скадарлија, Дорћол, Мали Калемегадан, Велика пијаца-Краљев трг, Позоришни
трг, Улица кнеза Михаила, Калемегдан и Београдска тврђава, Око Калемегдана, Мост
витешког краља Александра I, Београдско Сајмиште, Београдска излетишта, Дворски
комплекс на Дедињу, Авала. Разгледнице Београда су значајни документи који сведоче
о изгледу града, његовој географској разноврсности, о развоју урбанизма и архитектуре,
друштвено економском разовоју, обичајима, о европеизацији Београда током 19. и 20.
века. Значајна је њихова улога у сагледавању историјског развоја, као и њихово место у
културној баштини Србије.
Место одржавања: Трг Републике
Време одржавања: петак 16. април у 14 часова
Организација: У сарадњи са Историјским музејем Србије
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011/МОМО- КАПОР
Користећи и спајајући две уметности којима се бавио Момо Капор, књижевност и цртање,
покушавамо да уз помоћ њих испричамо једну причу о Београду. Помоћу текстова и
цртежа Моме Капора и играјући се са њима, прича почиње и завршава се у Кнез
Михаиловој улици, на некадашњој штрафти или корзоу, и говори о ономе што чини
Београд: о рекама, небу и људима. Београд се мења, као и сви градови, и чека сваког од
нас да пронађемо свој угао и своју улицу и да од њих створимо поезију.
Од Моме Капора нема бољег водича кроз Београд, кроз његову историју, улице,
свакодневицу и кроз особине Београђана. 011 је позивни број за Београд и његов симбол,
а Момо Капор јединствени број који нас позива да откријемо Београд. Када окренете број
011/Момо- Капор, са друге стране жице ће се свакоме јавити Београд – некоме ће причати
о Сави и Дунаву, некоме о доласку пролећа и о срећи, а некада ће само некога оговарати,
као сви Београђани.
Школице су симбол уметности Моме Капора, једноставна дечја игра на тротоару града.
Изложбу чини 11 паноа који представљају 11 квадрата школице који воде посматрача до
завршетка школице, до овалног лука, тј. Београда. Када прођете све квадрате школице
треба да кренете у живот и нађете свој Београд.
Организатор: Библиотека града Београда (у сарадњи са задужбином „Момчило Момо Капор”)
Место одржавања: улица Кнез Михаилова, испред Библиотеке града Београда
Време одржавања: 08- 22. априла 2021.
(обухвата датум рођења Моме Капора 08. април и Дане Београда од 16. до 19. априла)
Драмски перформанс: субота 17. април у 16 часова
Језик изложбе: Српски и енглески језик
Аутор изложбе: Бојан Кундачина (Библиотека града Београда)
Дизајн изложбе: Славимир Стојановић Футро
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Обележавање дана градитеља Новог Београда
и свих учесника омладинских радних акција
Изложба фотографија изградње Новог Београда, радника и учесника у омладинским
радним акцијама.
На митингу на Ушћу 1948. године градитеље распоређене у 19 бригада поздравили су
званичници који су говорили како ће Нови Београд изгледати са широким булеварима,
тржним центрима, школама, обдаништима. Пуне три године на мочвари и песку, 910
омладинских бригада са 200.000 градитеља радили су и подигли Палату Србија, стамбено
насеље на Тошином бунару, Студентски град, Хотел Југославију, Дом културе, зграду
Шумарског факултета на Бежанијској коси и још 19 км обалоутврда на Сави и Дунаву.
Овом изложбом одајемо почаст нашим вредним суграђанима.
Место одржавања: Београд на води
Време одржавања: недеља 18. април у 12 часова

Нови Београд, октобар 1963. Фото: Антон Вас
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Радови на изградњи Новог Београда, Насипање песка и исушавање бара, мај 1948.
Фото: Драгутин Грбић

Почетак изградње Новог Београда, 21. август 1948. Фото: Бранко Савић
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Откривање обележја деспоту
Стефану Лазаревићу
Споменик деспоту Стефану Лазаревићу биће постављен на скверу између улица
Гундулићев венац, Дринчићева, Палмотићева и Булевара деспота Стефана. Локација
споменика се планира у централном делу зелене површине сквера, а његова
оријентација биће ка главној саобраћајници Булевара деспота Стефана, што ће омогућити
да споменик буде сагледив са свих страна. Прилаз самом споменику суграђанима ће бити
омогућен са кружног дела тротоара из правца Булевара деспота Стефана.
Споменик је израђен по идејном решењу вајара Светомира Арсића Басаре, на основу
постојећег вајарског дела споменика деспоту Стефану Лазаревићу овог аутора
изложеног у поставци Историјског музеја Србије.
Деспот Стефан Лазаревић (1377-1427) је владар чије је име значајно у историји српског
народа. Важио је за прагматичног, мудрог и успешног војсковођу. Био је велики
покровитељ уметности и културе. Уз свестрано образовање, просветитељску активност и
песништво, деспот Стефан је готово нестваран спој витешке храбости, раскошне
интелигенције, богатог образовања и изузетне духовне и физичке лепоте.
Београд је претворио у своју нову престоницу након склапања савезништва са угарским
краљем Жигмундом 1404. године, од кога је добио Мачву и Београд на управу. Од тада
Београд постаје трајни политички, културни и идентитетски центар српске државе. У
својој повељи Београду деспот Стефан је написао: „Нађох најкрасније место од давнина,
превелики град Београд, који је по случају разрушен и запустео. Саздах њега и посветих
га Пресветој Богородици.“
Време одржавања: понедељак, 19. април у 11h
Окупљање: Сквер између улица Гундулићев венац, Дринчићева, Палмотићева и
Булевара деспота Стефана
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ШЕТЊЕ КРОЗ ИСТОРИЈУ
И СПОМЕНИКЕ БЕОГРАДА
1. Теразије - нови заштићени простор Београда
Завод за заштиту споменика културе града Београда приредио је обилазак
споменика културе и најрепрезентативнијих здања у новој пространој
целини (хотел Москва, Теразијска чесма, Стари и Нови двор и други)
Води: Бојана Ибрајтер Газибара, историчар уметности,
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Време одржавања: петак, 16. април, почетак у 17 часова
Место окупљања: испред Палате Албанија, код улаза у подземни пролаз
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs

2. Градитељка Јелисавета Начић
Завод за заштиту споменика културе града Београда поводом 65 година од смрти
Јелисавете Начић, прве жене архитекте у Србији, реализује јавно вођење и представља
објеката које је она пројектовала и на тај начин ће посетиоци бити упознати са важним
градитељским наслеђем града Београда, али и чути бројне занимљивости о овом граду.
Води: Бојана Ибрајтер Газибара, историчар уметности,
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Време одржавања: субота, 17. април, почетак у 11 часова
Место окупљања: плато испред ОШ “Краљ Петар Први”, ул. Краља Петра бр. 7
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs
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3. Београдске кафане
Обилазак кафана које су споменици културе и причање о интересантном животу који оне
носе. Посетиоци ће имати прилику да на занимљив начин сазнају нешто више о историји
кафана, њиховој улози у развоју града као и томе, коју вредност оне имају данас.
Води: Љубица Радовановић, мастер историчар уметности,
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Време одржавања: петак, 16. април, почетак у 17 часова
субота, 17. април, почетак у 12 часова
Место окупљања: испред Кафане „?“, ул. Краља Петра бр. 6
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs

4. Мештровић у јавном простору
Како су Победник, Споменик захвалности Француској, али и Анђео смрти доспели на
Београдску тврђаву и које све тајне крију ови споменици.
Води: Бојана Ибрајтер Газибара, историчар уметности,
Завод за заштиту споменика културе града Београда
Време одржавања: недеља, 18. април, почетак у 11 часова и 12 часова
Место окупљања: Споменик захвалности Француској, Калемегдан
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs
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5. Земунска тврђава
Завод за заштиту споменика културе града Београда кроз ово јавно вођење представиће
најстарију грађевину у Земуну - тврђаву на Гародшу. Посетиоци ће имати прилику да се
упознају са историјом и принципима грађења средњовековног утврђења Земуна
сачуваним у остацима цитаделе такозваног готског типа, али и Миленијумском кулом која
је бацила сенку на остатке земунског утврђења.
Води: Раде Мрљеш, архитекта, Завод за заштиту споменика културе града Београда
Време одржавања: субота, 17. април, почетак у 17 часова
Место окупљања: улаз у Земунску тврђаву испред Миленијумске куле
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs

6. Београдска задруга, ново читање
Најрепрезентативнија палата подигнута на простору Савамале почетком 20. века, кроз
своје више од сто десет година дуго трајање, памти многе кориснике. Кроз причу о
времену њеног настајања и формирања урбаног простора уз обалу Саве, управнику
Београдске задруге и великом добротвору Луки Ћеловићу, бројним преправкама, до
савременог тренутка и нове улоге, посетиоци ће моћи да се упознају са овом изузетном
грађевином, њеном повремено скриваном естетиком, архитектонским и
културно-историјским вредностима.
Води: Александра Шевић, архитекта, Завод за заштиту споменика културе града
Београда
Време одржавања: недеља, 18. април, почетак у 16 часова и 18 часова
Место окупљања: Београдска задруга, Карађорђева 48
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs
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7. Велики барутни магацин - Жртвеник са
бедема горњег града
Завод за заштиту споменика културе града Београда у сарадњи са Народним музејом и
ЈП "Београдска тврђава" у овој посебно направљеној тури за посетиоце Великог барутног
магацина на Доњем граду Београдске тврђаве поред приче о свим споменицима који се
ту налазе деценијама, посебну пажњу и посветиће недавно конзервираном жртвенику
који је пронађен код римског бедема Горњег града, приликом недавно завршених радова
на чесми Мехмед паше Соколовића.
Воде: Нела Мићовић, археолог,Завод за заштиту споменика културе града Београда и
Веселинка Нинковић, археолог, Народни музеј у Београду
Време одржавања: субота, 17. април, почетак у 12 часова
Место окупљања: Велики барутни магацин на Доњем граду Београдске тврђаве
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs

8. РАДИОНИЦЕ ЗА ДЕЦУ
“Упознај Београд да би га више волео”
Основци ће на забаван начин моћи да се упознају са наслеђем града Београда, али и да
науче како да га чувају и брину о њему. Радионица је намењена деци узрасата од 6 до 10
година. У оквиру радионице, којој предходи предавање о културној баштини Београда,
најмлађи суграђани ће имати прилику да испробају апликацију, квиз знања „Београд знам
да чувам“.
Воде: Ана Сибиновић, етнолог и Слађана Милојевић,
документариста, Завод за заштиту споменика културе града Београда

Време одржавања: субота, 17. април, почетак у 11 часова и 13 часова
Место окупљања: Завод за заштиту споменика културе града Београда
Број посетилаца: 20 деце по радионици
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs
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9. Живопис Храма Светог Саве
Завод за заштиту споменика културе града Београда у сарадњи са свештенством Храма
Светог Саве организује јавно вођење кроз нашу највећу и најимпознатију грађевину –
Храм Светог Саве. Посетиоцима овог јавног вођења биће представљене архитектонске и
уметничке вредности новозавршеног храма, а истовремено ће бити испричана и прича о
целини у оквиру које се храм налази, која претендује да постане ново културно добро,
као и о Цркви Светог Саве која се налази поред храма.
Воде: Хајна Туцић и Теодора Мердановић, историчарке уметности, Завод за заштиту
споменика културе града Београда
Време одржавања: субота, 17. април, почетак у 12 часова и 14 часова
недеља, 18. април, почетак у 12 часова и 14 часова
Окупљање: испред споменика Светом Сави на платоу између храма и цркве Светог Саве
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs

10. Споменик Стефану Немањи
Музеј града Београда организује јавно вођење и представљање споменика Стефану
Немањи на Савском тргу. Поред детаља о изради споменика, приче о сложености
технологије, о захтевним поступцима вајарске и сликарске технике, о инспирацији вајара,
о значају и симболици комплексно орнаментисаног дела, приче о симболима и њиховом
значењу, као и детаљима скулптуре, посетиоци ће моћи да сазнају историјске податке о
Стефану Немањи, оснивачу династије Немањић и утемељивачу српске државности.
Води: Музеја града Београда
Време одржавања: субота, 17. април, почетак у 11 часова и 17 часова
недеља, 18. април, почетак у 11 часова и 17 часова
Место окупљања: Савски трг испред самог споменика
Број посетилаца: 20 особа по вођењу
Трајање јавног вођења: до 60 минута
Пријавите се на сајту www.danibeograda.rs
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Континуирана сарадња
Града Београда и
компаније ЛУКОИЛ
Споразум о сарадњи између Града Београда и компаније ”ЛУКОИЛ СРБИЈА” АД у 2021.
години на пројектима попут Мартовског и Џез фестивала, ФЕСТ-а, Божићног сеоцета,
Дана Београда, реконструкције Велике сале Дечјег културног центра, уређења паркова и
других манифестација од значаја за град и његове становнике, наставак је сарадње која
је започета још 2015. године. Овај споразум је основа партнерске сарадње у оквиру које
се компанија обавезала да подржи пројекте у области културе, екологије, спорта и
социјалне заштите. Свеобухватност сарадње се не огледа само у помоћи партнера који је
сваке године на име подршке издвајао значајна средства, већ и у залагањима које град
улаже како би омогућио да се ова успешна мултинационална компанија развија на
његовој територији.
ЛУКОИЛ СРБИЈА се кроз мрежу од 114 бензинских станица и два нафтна складишта бави
продајом моторних горива, стремећи да обезбеди потрошачима квалитетну услугу и богат
асортиман робе широке протошње. Један од приоритетних праваца развоја компаније је
освајање европских коридора и свих важнијих магистралних путева у земљи.
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