На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима ("Службени гласник РС", број 71/94) и
члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05 и 71/05 исправка),
Влада доноси

Одлуку о утврђивању зграде Архива Југославије у Београду за
споменик културе
1. Зграда Архива Југославије у Београду утврђује се за споменик културе.
2. Зграда Архива Југославије у Београду (у даљем тексту: споменик културе) налази се на
територији општине Савски венац, у Београду, Улица Васе Пелагића број 33, у државној својини,
на катастарској парцели број 11156/1, КО Савски венац.
Споменик културе саграђен је у периоду од 1930. до 1933. године, по пројекту архитекте Војина
Петровића. Првобитно под називом "Дом краља Александра I за ученике средњих школа у
Београду", овај наменски грађен објекат служио је за потребе школовања питомаца Мушке
гимназије краља Александра I Карађорђевића. Располагао је свим потребним средствима и
богатим садржајем: библиотеком, двораном за музику и цртање, као и просторијама за спорт са
базеном за пливање и посебно уређеним спортским игралиштима. Архитектонски је обликован у
духу академизма, као репрезентативан и монументалан објекат сведене декоративне фасадне
пластике.
У току Другог светског рата Дом није радио, а по његовом завршетку у згради су биле смештене
више војне и политичке школе. Године 1969. зграду на коришћење добија Архив Југославије.
Споменик културе представља значајну културно-историјску вредност, као место где се чува
богата архивска грађа која је од посебног значаја за проучавање развоја националне историје и
културе. Истовремено, као репрезентативан пример академске архитектуре, лоциран у једном од
најлепших делова града, поседује и значајне архитектонско-урбанистичке вредности.
3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастарску парцелу број 11156/1, КО
Савски венац, у државној својини.
4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:
1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хоризонталног и
вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената,
оригиналних материјала и функционалних карактеристика споменика културе;
2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-статичког система, кровног покривача,
свих фасада и ентеријера;
3) очување и одржавање улазне капије ограде;
4) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност споменика културе;
5) уређење дворишта;
6) обезбеђење исправне хидрантске мреже.
5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине споменика културе:
1) забрана градње објеката који нису у функцији споменика културе;
2) обнова дотрајалих и оштећених делова уличне ограде према постојећим елементима;
3) урбанистичко и хортикултурно опремање, уређење и одржавање заштићене околине
споменика културе.
6. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике Србије".
05 број 633-1547/2007
У Београду, 22. марта 2007. године
Влада
Председник,
Војислав Коштуница, с.р.
------------------------------------------------------(Одлука је објављена у "Службеном гласнику РС", бр. 30/2007 од 27.3.2007. године)

