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ХИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА
Предмет: Немар о реновираном хидроизолационом слоју равног крова Историјског архива Београд
Поштовани,
обавештавамо Вас о проблему који су платили сви грађани Новог Београда у износу од 3.478.474,80 динара
са ПВД-ом (Одлука о додели Уговора, дел. број 02-1066/33 од 13.10.2017. године преузета са интернет сајта
Историјског архива Београда, на Новом Београду на страници https://www.arhiv-beograda.org/sr/onama/javne-nabavke.html?showall=&start=1
).
На основу горе наведеног документа, који Вам достављамо у прилогу нашег дописа,порески обавезници
(грађани) су платили 2017. године санацију хидроизолације равног крова на згради Историјског архива
Београда у улици Палмира Тољатија број 1 на Новом Београду. Санација крова и редовно одржавање крова
зграде Историјског архива Београда на Новом Београду је од изузетног значаја.

Основна делатност Архива је заштита архивске грађе код твораца у њеном настајању као и сређивање, обрада, пружање
на коришћење и публиковање архивске грађе.
Ову функцију Архив обавља за подручје свих 17 општина града Београда и врши надзор код 1.656 стваралаца и ималаца
архивске грађе и документарног материјала из области управе, судства, просвете, културе, социјалне заштите, здравства,
привреде, банкарства, друштвено-политичких организација и разних удружења.
У Архиву се налази 13 km архивске грађе која обухвата временски период од половине XVIII до краја XX века настале радом
органа власти, управе, судства, привреде, просветних, здравствених и културних институција, друштава, удружења,
личних и породичних фондова и збирки.

Овим дописом Вас обавештавамо да се после кише на равном крову скупља вода (кишница), која већ
данима не отиче већ на крову прави „базен“ што се јасно види на доњој слици.

Претпостављамо да је проблем у одводима воде кишнице који постоје на равном крову и који су
највероватније запушени или у нивелацији површине равног крова.
Вишедневно задржавање воде на крову, која не може отићи, због немара, може довести до прокишњавања
крова архива, а самим тим и огромне материјалне штете архивској грађи као и беспотребних додатних
трошкова пореским обавезницима јер би се санација платила поново новцем грађана.
С обзиром да удружење „ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ“између свих својих циљева има за циљ и да брине о
грађанима и имовини грађана апелујемо на надлежне да предузму хитне мере са циљем спречавања
настанка огромне материјалне штете непроцењивој вредности архивскеграђе, а самим тим и грађанима
Београда као и свим грађанима Републике Србије.
Поздрав у очекивању решавања горе наведеног проблема,
ДОСТА ЈЕ БИЛО – РЕСТАРТ
ОПШТИНСКИ ОДБОР НОВИ БЕОГРАД

