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На основу члана 39. Закона о слободном присутпу информацијама од јавног значаја ( 

„Службени гласник РС“ 120/04, 54/07, 104//09 и 36/10) и Упутства  за објављивање 

информатора о раду државних органа ( „Сл. гласник РС“ 68/10), објављује се  

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА 

КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН  ЗА 2015.ГОДИНУ 

 

Садржај 
 

 

1. ОСНОВНЕИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕЗРЕЊАНИН 

 

2. .ОРГАНИЗАЦИОНАСТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 
- Унутрашњаорганизацијаисистематизација 

- Кадровска структура 

 

              3. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 
4. ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

/   - Најчешће тражене информације 

           -Поступак добијања информације од јавног значаја 

 
5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА. 

- Надлежност завода 

- Законскаре гулатива 

              6.  УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА И 

                  ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

             7.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

8.  ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА   ЗАВОДАЗАЗАШТИТУ 

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

 

9.ПОДАЦИ О ОДОБРЕНОМ БУЏЕТУ ЗА 2015.   ГОДИНУ 
 

 

Информатор  је  сачињен  према  Упутству  за  објављивање  информатора  о  раду 

државног органа («Службени гласник РС», број 68/10). 

 

Информатор је издаo  Завод за заштиту споменика културе Зрењанин. 

Лице одговорно за тачност података је: .директор  Милан Ковачевић 

 Информатор ће бити објављен  на вебсајту  Завода за заштиту споменика културе 

Зрењанин. 
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Информатор је доступан у електронском облику путем вебсајта Завода за 
заштиту споменика културе Зрењанин, а у аналогном облику у Архиви  Завода 
за заштиту споменика културе у Зрењанину,Трг др Зорана Ђинђића 1, oдносно 
на привременој адреси: Зрењанин, Трг Слободе 3 ( зграда Народне библиотеке 
Зрењанин). 

 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 

ШИФРА  ДЕЛАТНОСТИ :   9103 

МАТИЧНИ  БРОЈ  : 08804516 

 

ПОРЕСКИ ИНДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ : 103255037 

 

АДРЕСА :  Зрењанин, Трг Слободе 2 ( поткровље Народне библиотеке) 

 

Телефон/факс: Тренутно нису у функцији. Контакт се остварује   емаил адреса: 

spomkultzr@yahoo.com 

spomkultzr@gmail.com 

zzzskzr.nabavke@gmail.com 

 и непосредно у просторијама Завода, Трг слободе 3 ( поткровље  зграде Народне 

бибилиотеке Зрењанин).  

 

Вебсајт: zrenjaninheritage.com 

 

Радно време  Завода за заштиту споменика културе Зрењанин је од  7:30 до15:30 сати. 

 

Пријем странака се обавља сваког радног дана од 9:00 до 13:00 сати. 

 

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од  

јавног значаја у  Заводу за заштиту споменика  културе Зрењанин је Гордана Стоин, 

секретар, телефон: 0648116646 и  email: spomkultzr@yahoo.com 

 

 Завод за заштиту споменика културе Зрењанин поступа у складу са Законом о 

општем  управном  поступку  („Службени гласник РС“ 30/10)  када  у управним 

стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или 

правним интересима физичких и правних лица. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ  

СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 
 

На снази је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у  

Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин, донет 25.11.2010.  године, са 

измрнама и допунама од 13.12.2013 године, 24.06.2014. године и  9.07.2014. године,   

на које је сагласност дао Градоначелник града Зрењанина.  

Радом Завода за заштиту споменика културе Зрењанин руководи директор. 

mailto:spomkultzr@yahoo.com
mailto:spomkultzr@gmail.com
mailto:zzzskzr.nabavke@gmail.com
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Рад Завода је организован по принципу организационих јединица. У  оквиру 

организационих јединица утврђују се групе послова према њиховом карактеру и 

специфичности.  

У свом саставу Завод има следеће оргнизационе јединице: 

1. Секретаријат и општи стручни послови, 

2. Одељење за материјално финансијске и опште послове.  

У секеретаријату се врше послови руковођења и координације свих јединица и одсека  

у Заводу; обављају се стручни послови правне заштите непокретних културних 

добара; прате се и примењују закони и други прописи и израђују нормативна акта 

Завода; обављају се послови из области радних односа;  обављају послови јавних 

набавки; израђују се предлози одлуга за проглашење  културних добара; обављају се 

послови из области примене правних прописа из области заштите непокретних 

културних добара. Остали стручни послови заштите непокретних културних одбара  

обављају се у одсецима: архитектуре,  истраживања и документације.  

Овом јединицом руководи секретара Завода. 

Одељење за материјално финансијске и опште послове обавља стручне послове 

рачуноводства и књиговодства, уз праћење финансијских прописа, набавку 

материјала иинвентара за Завод. У овом одељењу обављају се и послови архиве, 

дактилографије, послови одржавања пословних просторија.  

Овом јединицом руководи шеф.  

Рад обе јединице координира секретар Завода.  

 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА  

КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН 
Ред. бр.  Име и презиме радно место 
1. Бењоцки Нада  археолог, виши стручни 

сарадник 
2.  Каравида Весна дипл историчар уметности 

виши стручни сарадник 
3.  Којичић Бојан                          

 

архивиста 

4. Кнежевић Нада оргаизатор материјално 
финансијског пословања 

5. Мајсторовић Весна Дипл  историчар 
уемтности виши стручни 
сарадник 

6. Милић Бранислав 

 

дипл етнолог 

7. Попов Светлана  организатор општих 
послова 

8. Стоин Гордана 

 

секретар завода 

9. Урошевић Споменка дипл инжењер архитектуре 
виши стручни сарадник 

10.  Шијак Драгана, диа дипл инжењер архитектуре 
виши стручни сарадник 

11. Игор Ковач  ипл инжењер архитектуре 

сручни сарадник 
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА  

 У Заводу је запослено 11 запослених. Сви запослени су ангажовани на неодређено 

време. Структура запослених:  

ВСС 9 

ВС - 

ССС 2 

Директор Завода је   Милан Ковачевић,    дипломирани инжењер организације рада. 

Правилником о систематизацији радних места у  Заводу за заштиту споменика 

културе суистематизовано је још радно место сликара конѕерватпра и  и грађевинског 

техничара конѕерватора, која нису попуњена. 

3.ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

Завода за заштиту споменика културе Зрењанин остварује јавност рада путем 

средстава јавног информисања,одржавањем конференција за новинаре, давањем 

изјава олвашћених лица, објављивањем на web-site-, објављивањем стучних 

текствова, организовањем изложби и других облика културно-образовне делатности, 

објављивањем програма и плана рада Завода на други погодан начин. 

 

Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног и Надзорног одбора подношењем 

извештаја о раду и финансијског извештаја, у складу са законом. 

 

Директор је овлашћен да даје усмена и писмена обавештења,  као и обавештења 

путем штампе,  радија и телевизије у вези са  свим питањима везаним за рад 

Завода. 

 Запослени могу давати обавештења у вези са Заводом за заштиту споменика 

културе Зрењанин само на основу  усменог или писменог овлашћења директора. 

 

Изузетно, руководиоци радова на објектима могу давати обавештења о току 

радова заинтересованим органима и организацијама. 

 

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин у свом раду остварује јавност рада 

применом одредаба Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( 

„Сл. гласник РС“ бр 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).  

Привремене адреса:  Зрењанин, Трг Слободе 2.  

Електронска адреса: spomkultzr@yahoo.com 

                         spomkultzr@gmail.com 

  zzzskzr.nabavke@gmail.com 

Од августа месеца 2014, године Завод нема фиксни телефон и телефакс, већ се 

комуникација врши искључиво путем  службених  мобилних телефона и електронски. 

 

Лице задужено за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: Милан 

Ковачевић, директора, телефон 0621150217 

mailto:spomkultzr@yahoo.com
mailto:spomkultzr@gmail.com
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4.  ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин   је, сагласно члану 38. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја, одредио лице које је 

овлашћено за  поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног 

значаја. 

Сви запослени су обавештени о неопходности сарадње у давању, без одлагања, 

тражених информација из делокруга њиховог рада, кад год им се обрати овлашћено 

лице  Завода за заштиту споменка културе Зрењанин. 

 

У складу са чланом 43. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја   („Службени   гласник   РС“   бр. 36/10  )   и   Упутстом за израду и 

објављивање онформатора о раду државног органа  ( „Службени гласник РС“ 68/10),  

Завод за заштиту споменика културе  доставио је  Поверенику  за  информације  од 

јавног  значаја  годишњи  извештај  о  радњама  предузетим  у циљу  примене  овог 

закона у 2012. години. 

 

 Завод је,  сагласно  члану 38.  Закона  о  слободном  приступу информацијама од 

јавног значаја, одредио једно овлашћено лице за поступање по захтеву за  слободан  

приступ  информацијама  од  јавног  значаја. Гордана Стоин дипл. правник.  

 

Сви запослени су обавештавани о неопходности сарадње  и   давању,  без  одлагања,  

информација  које  су  тражене  из  њиховог делокруга рада када им се,  с тим  у вези, 

обрати овлашћено лице  Завода за заштиту споменика културе. 

 

Број тражених информација од јавног значаја током 2015.године био знатно смањен и 

углавном се односио на број запослених у одређеном временском периоду. 

Такође, током 2015. године уочено је повећано интересовање новина и електронских 

медија о статусу и стању објеката у надлежности Завода.  

Потпунији подаци о тренутним делатностима Завода, као и текстови који е 

односе на стање појединих споменика културе или добара под претходном 

заштитом могу се пронаћи на интернет страници www zrenjaninheritage.com и 

фејсбук страници Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.  

 

 

ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

 Завод за заштиту споменика културе  Зрењанин поступа у складу са Законом о 

доступности информацијама од јавног значаја. 

 

 Завод за заштиту споменика културе Зрењанин доставља тражиоцу информације, 

сваку информацију, која  у смислу Закона о слободном приступу информацијама од 

јавног значаја, јесте  информација којом располаже  Завод за заштиту споменика 

културе Зрењанин, а која је настала у раду или у вези са радом Завода, садржана у 

одређеном облику, а односи се на све оно о чему јавност има оправдани интерес да 

зна. 
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Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ 

информацији  од  јавног  значаја.  Захтев  се  подноси  поштом  или достављањем у 

секретаријат   Завода  за  заштиту  споменика  културе Зрењанин,  Зрењанин,  Трг др 

Зорана Ђинђића бр. 1.  Захтев се може поднети и усмено на записник или путем 

електронске  поште  након  чега  се  заводи  у  секратријату   Завода  за заштиту 

споменика културе. 

 

Завод за заштиту споменика културе  Зрењанинје прописао  посебан образац за 

подношење  захтева. Захтев мора да садржи назив органа власти; име, презиме и 

адресу тражиоца инфомације и опис информације која се тражи. 
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Формулар захтева: 

 
Заводза заштиту споменикакултуре Зрењанин 

 
ЗРЕЊАНИН  

Трг др Зорана Ђинђића бр. 1 

 

ЗАХТ Е В 

заприступ информацијиодјавног значаја 
 

 

Наосновучлана15.ст.1.Законаослободномприступуинформацијамаод 

јавногзначаја („СлужбенигласникРС“,бр.120/04, 54/07, 104/09 и 

36/10),одгоренаведеног органазахтевам:* 

 
обавештењедали поседујетраженуинформацију; 

увидудокумент који садржи траженуинформацију; 

копијудокументакојисадржи траженуинформацију; 

достављањекопиједокументакојисадржи траженуинформацију:** 

поштом 

електронскомпоштом 

факсом 

 надруги начин:***_  
 

Овај захтев сеодносина следећеинформације: 
 
 
 
 

(навестиштопрецизнијиописинформацијекојасетражикаоидругеподаткекојиолакшавајупроналажење тражене 
информације) 

 
 

Тражилацинформације/Им
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5. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА 
 

 

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин основан је Одлуком СО Зрењанин  бр 06-94-

3/03-I-04/01 од 7.11.2003. године. Завод има статус установе у области културе, као јавна 

служба.  

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин,  на основу Одлуке о утврђивању мрежа 

завода за заштиту споменика културе на територији АПВ ( „Сл. лист АПВ“ 14/2003),  обавља 

послове заштите непокретних културних добара за територију општина: Сечањ, Нова Црња, 

Житиште, Нови Бечеј и Зрењанин. 

 

Седиште Завода је у Зрењанину, Трг др Зорана Ђинђића 1. Међутим, због урушавања 

дела објекта у ком се налази седиште, на основу Налога надлежне инспекције, 

привремено седиште нам је у згради Народне библиотеке Зрењанин. 

 

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

 

Рад Завода регулисан је следећим законима:Закон о јавним службама ( „ Сл. гласник РС“ 

124/2012,  

 14/2015 и 68/2015 ), Закон о култури ( „Сл. гласник РС“72/09 ), Закон о утврђивању 

одређених надлежностзи АПВ („Сл.гласник РС“ 99/2009 и 67/2012- Одлука УС), Закон о 

културним добрима ( „Сл. гласник РС“ 74/91), Закон о општем управном поступку („Сл. 

гласник РС“ 30/2010),  Закон о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“ 72/2009, 81/2009.-

испр. 64/2010-одлука УС. 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-

одлука УС и 132/2014 и 145/2014), Закон о безбедности и здрављу на раду ( „Сл. гласник РС“ 

101/05 и 91/2015). 

 

Надзор над  законитошћу рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин врши 

Министарство културе Републике Србије.  

 

 

Делатност Завода за заштиту споменика културе односи се на на систем заштите, коришћење 

и презентацију споменика културе, просторно културно историјских целина, археолошких 

налазишта и знаменитих места као непокретних културних добара и њихове заштићене 

околине. Своју делатност Завод врши на територији Средњебанатског управног округа, у 

складу са Законом о културним добрима и другим прописима из ове области. 

Делатност Завода за заштиту споменика културе Зрењанин је:  

- Истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту, припрема 

предлога одлука за утврђивање културних добара; 

- Вођење регистра и документације о културним добрима на територији за коју је 

надлежан и сарадња са централним регистром; 

- Пружање стручне помоћи власницима и корисницима културних добара и добара под 

претходном заштитом; 

- Предлагање и праћење спровођења мера техничке заштите културних добара и добара 

која уживају претходну заштиту; 
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- Старање о културним добрима и добрима под претходном заштитом; 

- Давање мишљења да ли одређене ствари, изузев публикација,  које уживају  претходну 

заштиту, односно за које се претпоставља да имају таква својства, могу да се 

привремено или трајно извезу у иностранство; 

- Проучавање непокретних култуних добара и израда студија,  елабората и пројеката са 

одговарајућом техничком документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења 

културних добара; 

- Старање да се у оквиру планирања и уређења простора непокретним добрима обезбеди 

одговарајуће место и улога; 

- Израда пројеката за извођење радова на непокретним културним добрима; 

- Остваривање увида у спровођење мера техничке заштите ; 

- Издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити; 

- Излагање културних добара, организовање предавања и других пригодних облика 

културно образовне делатности; 

- Објављивање грађе о предузетим радовима на непокретним културним добрима.  

Одлуке о мерама техничке заштите којима се чувају споменици културе   доносе се у 

скраћеном  поступку, на основу Закона о општем управном поступку и Закона о 

културним добрима. 

 

У складу са одредбама Закона о културтним добрима Завод за заштиту споменика културе 

Зрењанин утврдио је Листу категорија регистратурног материјала са роковима чувања. 

Током 2015 год. обрађено је између осталог : 

- 18 предмета издавања сагласности за изношење покретних ствари 

- 17 предмета из области археологије 

- 42 предмета из области архитектуре 

- 5 мишљења 

- 1 опомена пред утужење 

- 2  услова за израду планова 

- 4 конзерваторска пројекта. 

- Праћење радова на свим објектима  за које су издате мере техничке заштите и све 

радове који су били предмет јавних набавки.  

 

 

 

 

     УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА 

ЗИИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА И ПОСТУПАК  РАДИ ПРУЖАЊА ТИХ 

УСЛУГА 
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин поступа у складу са Законом о општем 

управном поступку ( „Сл. гласник РС“ 30/10) када у управним стварима непосредно 

примењује прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима  физичких и 

правних лица.  

У складу са одредбама Закона о културним добрима ( „Сл. гласник РС“ 71/94) и одредбама 

Закона о општем  управном поступку ( „Сл. гласник РС“ 30/10), Завод поступка по захтевима 

странака за утврђивање услова за предузимање мера техничке заштите и других радова, као и 

захтевима за давање сагласности на пројекат и документацију за извођење радова на 

културним добрима и добрима под претходном заштитом.  
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Обрасци захтева могу се преузети са сајта Завода.  

 

Такође, Завод  за заштиту споменика културе Зрењанин, на основу овлашћења Покрајинског 

секретаријата за културу бр 126-663-00006/208-01 од 18.09.2008. године, овлашћен је за 

давање стручног мишљења за изношење добара која уживају претходну заштиту.  

Обрасци  се могу преузети у електронској форми са интернет странице Завода за заштиту 

споменика културе Зрењанин www zrenjaninhetitage.com 

 

На основу члана 43. Статута завода за заштиту споменика културе Зрењанин,  директор 

Завода донео је ценовник услуга које завод за заштиту споменика културе Зрењанин обавља 

за трећа лица. 

 

Ценивник се налази на интернет страници Завода.  

 

 

СРЕДСТВА РАДА 

 

Завод нема некретнина у власништву.  

 Опремљен је адекватном рачунарском  опремом, штампачима и скенером, фотоапаратима.  

Завод има једно путничко возило марке Фиат мултипла из 2003. године.  

6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Током  2015. године, донет је план јавних набвки и план набавки на које се закон примењује. 

Овај план је више пута мењан, због динамике којом су средства пребацивана на рачун Завода. 

Спроведене је једна нјавна набавка у отвореном поступку чији су предмет радови на згради у 

којој је седиште Завода. Уговор је закључен са групом понуђача, носилац групе понуђача „ 

Орнамент инвестинжењеринг доо из Беогрда. Вредност уговорених радова је 9.321.930,поо 

динара. Средства је обазбедило од Министарства културе РС. У средства су укључена и 

средства добијена за санацију крова ове зграде а добијене пре урушавања дела кровне 

конструкције 2014. године.  

Јавне набвке мале вредности у  2015. години: 

1. Радови на рестаурацији две спомен плоче српским добровољцима из Првог светског 

рата у Елемиру и на СПЦ Успења Богородице у Зрењанину. Уговор закључен са  ДОО 

„Гарнет“. Уговорена вредност  566.600 динара; 

2. Радови на санацији Споменика палим добровољцима у Неузини. Уговор закључен са 

ДОО „Гарнет“. Уговорена цена 614.616 днара; 
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3. Радови на рестаурацији Споменика палим добровољцима у Првом светском рату у 

Ботошу. Уговор закључен са ДОО „Гранит Лијешће“. Уговорена вредност 540.636 

динара.  

 

Подаци о овим набавкама налаѕе се на интернет страници Завода и на Порталу јавних 

набавки. 

7. ПОДАЦИ О ПЛАНУ РАДА , ЗА 2015. ГОДИНУ 

Оснивач Завода је Град Зрењанин.  

Град  обезбеђује  зараде запослених и све материјалне трошкове. 

Остале општине, у надлежности Завода ( Сечањ, Нова Црња, Нови Бечеј и Житиште), 

финансирају пројекте који се реализују на њиховој територији.  

 Програмске активности  у 2014. год. реализоване  су из средстава Министарства  кулуре  РС 

и Министарства рада и социјалне политике РС.  

Прогрмске активности остварују се на основу Плана рада, на који сагласност даје Скупштина 

града Зрењанина. 
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 ЗАВОД  ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКАКУЛТУРЕЗРЕЊАНИН                                               
Трг др Зорана Ђинђића 1Зрењанин,  www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@yahoo.com 
                 ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366 

            

 

 

                                                                     ГРАД ЗРЕЊАНИН 

                                                                    ГРАДСКА УПРАВА 

                                                ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ ФИНАНСИЈА И 

                                                                    РАЧУНОВОДСТВА 

 

                                               

 

    ПРОГРАМ РАДА ЗА 2015. 
 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

Завод за заштиту споменика културе Зрењанин надлежан је за заштиту културних 

добара на територији  Средњебанатског управног округа, односно за Град Зрењанин и 

општине Нова Црња, Нови Бечеј, Житиште и Сечањ.  

Град Зрењанин финансира зараде и материјалне трошкове у целости и већи део 

трошкова за делатност   Завода.  

Од других општина у финансирању  је учествовала Општина Нови Бечеј. Остале 

општине плаћају услуге по потреби. 

Завод остварује и сопствена средства.     

Правлником о систематизацији радних места у Заводу постоје два одељења. 

Рад  на једном предмету захтева ангажовање стручњака  из више области, нпр 

у изради пројекта  или при израду елабората за израду просторног плана и проглашење за 

културно добро,  учествују  архитекте, исторари уметности, археолог,етнолог,  правник.  

Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина,  чији је задатак да врши делатност 

заштите споменика културе, просторних културно-историјских целина, археолошких 

налазишта и знаменитих места, планира да у наредном периоду у складу са Законом о 

културним добрима и Статутом Завода, на најадекватнији начин, при вршењу своје 

делатности одговори одредбама овог Закона које се односе на заштиту непокретних 

културних добара.  

 Основна делатност Завода за заштиту споменика културе Зрењанин по Закону о 

културним добрима јесте: 

-истраживање и евидентирање добара, 

-предлагање и утврђивање културних добара, 

-вођење регистра, 

-пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и 

корисницима тих добара, 

-старање о коришћењу културних добара, 

-предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара, 

-прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних 

добара, 

-спровођење мера техничке  заштите културних добара, 
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-издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој 

заштити, 

-излагање културних добара, организовање предавања, 

-и други послови у области заштите културних добара,  

-старање о спомен обележјима из ратних периода.  

 

Делатност завода се одвија кроз двe организационе јединице: Секретријат који обухвата два 

одсека; одсек за  за архитектуру и одсек за истраживање и документацију. У оквиру ове 

организационе јединице основну  делатност обављају архитекте, историчари уметности, 

етнолог, археолог и документариста. Такође у овом одељењу обављају се послови јавних 

набавки и нормативни послови. У оквиру другог одељења обављају се послови материјслно 

финансијских и других општих послова.  

 

КАДРОВСКИ  ПОТЕНЦИЈАЛИ 
 

 У Заводу за заштиту споменика културе стално је запослено12 радника:  троје 

архитеката, два  историчара уметности, један етнолог, археолог, диипломирани 

правник,  архивиста,   правни техничар, економски техничар  и  Директор  на одређено 

време што укупно чини 12 запослених.  

   

- Квалификациона структура 
 

У Заводу за заштиту споменика културе Зрењанин ради 10 запослених са високом стручном 

спремом и два са средљом стручном спремом.  

 

    

1. Дипломирани инжењер 

архитектуре  

3 Висока стручна спрема 

2. Дипломирани 

историчар уметности  

3 

 

  

 Висока стручна спрема. 

Напомена:Један је 

распоређен на радно 

место архивисте 

3. Дипломирани етнолог 1 Висока стручна спрема 

4. Дипломирани археолог 1 Висока стручна спрема 

5.  Допломирани правник 1 Висока стручна спрема 

6. Правни техничар 1 

 

Средња стручан спрема 

7.  

Екномски техничар 

 

 

1 

 

Средња стручна спрема 

 

 

8.  

Директор 

 

1 

 

 

Висока стручна према 

 

Напомена: У току 2014. године један радник – грађевински технича, је напустио 

Завод тако да се број радника смањио у односу на претходну годину.  
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ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

 

I        ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХИТЕКАТА ЗА 2015. ГОД. 

 

     Чине га три архитекте (један архитекта на боловању ради бриге о детету), сви са 

положеним конзерваторским испитом. 

            Током 2015. године планира се завршетак радова на следећиом објектима: 

 

1. Завршетак радова на конзервацији и реконструкцији споменика из Првог светског рата у 

Орловату.  

2. Израда пројектно-техничке документације и извођење радова на конзервацији споменика 

из Првог светског рата у Ботошу.  

3. Наставак извођења радова и конзерваторски надзор над радовима обнове дела ентеријера 

у Житном магацину у Новом Милошеву. 

4. Израда пројектно-техничке документације: санација и адаптација Музеја Банатских 

милитара у Томашевцу. 

5. Извођење радова на санацији крова и фасада објекта Великобечкеречке штедионице 

 

За следеће пројекте ће се конкурисати код надлежних министарстава 

 

1. Пинова Вила 

2. Бибићева кућа 

 

 

           Осим овог, Одељење архитеката ће вршити и редовну делатност издавања мера 

техничке заштите, сарадњу са странкама, вршење надзора над радовима, изради 

конзерваторских пројеката.   

Активности ће се конкретизовати након објављивања резултата конкурса код Министарства 

кулуте РС.  

 

 

II     ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЕТНОЛОГА ЗА  2015. год. 

 

За 2015. годину планира се израда  предлога за утврђивање за споменик културе за 

Просторно-културно историјску целину стари центар Перлеза и један објекат из области 

хидротехничког наслеђа: Стара устава и бродска преводница у Клеку. У склопу планираних 

радњи спадају истраживачки радови и израда пројектно-техничке документације, а средства 

ће се тражити на конкурсу министарства културе и информисања Републике Србије.  

    Код Покрајинског Секретаријата за културу и информисање конкурисаће се за 

средства којима би се реализовала изложба народног градитељства словачке националне 

мањине. Од истог извора конкурисаће се и за средства за изложбу о индустријском наслеђу 

Војводине. Изложба се припрема поводом међународног скупа о индустријском наслеђу, који 

ће се одржати септембра 2015. године у етнографском музеју у Београду. У пројекту 

учествују сви Заводи из Војводине, а носилац пројекта је Завод из Зрењанина. 

Планирају се теренска истраживања, систематско рекогносцирање индустријског, 

техничког и хидротехничког наслеђа Града Зрењанина и осталих општина Средњобанатског 
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региона, ради стварања основне базе података. На тај начин би се установило опште стање, 

квалилтет и потенцијали, а у  складу са тим извршила процена могућности укључења ове 

врсте наслеђа у културни туризам региона. 

Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата планира се већа активност 

на обнови меморијала посвећених том догађају. Код Министарства рада, запошљавања и 

социјалне политике (сектор борачко –инвалидске заштите) се конкурисало за радове на 

меморијалима у Неузини и Јарковцу. Почетком наредне године завршиће се конзерваторско-

рестаураторски радови на споменику у Ботошу, средствима обезбеђеним у овој години, од 

истог министарства, а на споменику у Орловату, средствима преко Републичког завода за 

заштиту споменика културе, код којег ће се и за 2015. године  конкурисати за средства којима 

би се обновила спомен плоча на цркви Успења пресвете Богородице у Зрењанину и споменик 

у Ченти. На овим програмима заједнички раде архитектонско, документационо и етнолошко 

одељење. 

Едукативни програми вршиће се кроз присуство и учешће на стручним скуповима типа 

семинара, радионица, ДКС, секције етнолога и др. Пратиће се и тражити начин за учешће на 

разним догађајима у култури међународног, републичког, регионалног и локалног карактера. 

Посете другим Заводима вршиће се са циљем стицања и размене искустава, неопходних за 

даљи квалитетнији и стручнији рад одељења. Ради даљег стручног усавршавања планира се 

набавка стручне литературе. 

Истраживачки и конзерваторско-рестаураторско радови биће објављени у стручним 

часописима (Гласник ДКС, Грађа за проучавање споменика културе Војводине и др.)  

    

 

III     ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИСТОРИЧАРА УМЕТНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

                  1. Израда Предлога одлуке о проширењу заштићене Просторне културно-

историјске целине „Старо језгро Зрењанина“ која би била проширена са одеђеним бројем 

улица у којима су објекти до данас задржали архитектонско-стилске карактеристике времена 

у ком су настали. 

                   Такође, у плану је израда Предлога одлуке о стављању под заштиту Просторне 

културно-историјске целине „Центар Новог Бечеја“. Што се тиче појединачних објеката 

радиће се предлози  Одлука за неколико грађевина: 

 

                  - Дворац „Бајић“ у Бочару, општина Нови Бечеј 

                  - Дворац „Нојхаузен“ у Новој Црњи, општина Нова Црња 

                  - Комплекс зграда старе Шећеране 

                  - Две зграде основних школа, у Пашићевој и Македонској улици 

         

                  2. Током протеклих година, запослени историчари уметности Завода, започели су 

припрему стручних публикација о градитељској баштини Зрењанина. Наредна у припреми је 

публикација о објектима архитекте Киш Иштвана у Великом Бечкереку, као и књига  под 

називом „Трагови градитељске баштине Jевреја у Зрењанину“. Такође, ради се и на припреми 

стручне публикације која се односи на архитектуру сецесије у Зрењанину. 

 

                 3. У наредној 2015.години планира се детаљније истраживање и техничко снимање 

објеката у појединим насељеним местима Општине Нова Црња и Нови Бечеј, ради израде 

техничке документације, валоризације истих и припрема Предлога одлука о утврђивању 
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објеката за споменике културе. Такође, техничко снимање и истраживање објеката ће се 

обављати и на терирорији града Зрењанина, ради израде конзерваторско-рестаураторских 

пројеката и изрда предлога Одлука за њихово проглашење за споменике културе.  

                  У наредној години се планира и истраживачки рад на простору који покрива 

територија Средњег Баната, односно, општина које покрива делатност Завода, а истраживање 

би се односило на мапирање индустријског, техничког и хидро-техничког наслеђа. Оно би 

било организовано у неколико фаза у зависности од обезбеђених финансијских средстава.  

                4. Поред планираних послова, историчари уметности ће се бавити и текућим 

пословима,као што су: обилазак терена и конзерваторски надзор над објектима на којима ће 

се радити рестаурација и конзервација, рад са странкама – издавање дозвола за преношење 

уметничких дела и других предмета у иностранство као и објављивање нових истраживачких 

текстова о важним објектима у Зрењанину и околини у стручним часописима, Грађи за 

проучавање споменика културе Војводине и Гласнику друштва конзерватора Србије. 

        За издавање услова у домену археологије од стране инвеститора извршиће се 

рекогносцирање локације а уколико се локација налази на подручју где постоје регистровани 

археолошки локалитети извршиће се и заштитна археолошка ископавања о трошку 

инвеститора.   

 

 

 IV    ГОДИШЊИ  ПЛАН  РАДА АРХЕОЛОГА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Наставак формирања евиденционог  регистра са свом праћеном документацијом за 

сваки локалитет на територији Града Зрењанин. 

           Валоризација евидентираних и утврђених археолошких локалитета  

На позив инвеститора извршиће се проспекција терена а по потреби и Заштитна 

археолошка ископавања уколико се процени неопходност истих.  

Уколико инвеститор почне са радовима на локацији Супернова МКТ вршиће се 

заштитно археолошко истраживање терена.  

Уколико инвеститор предузеће Екотос почне са радовима на локацији у Гундулићевој 

улици, вршиће се заштитна археолошка истраживања поменуте локације.  

Уколико Дирекција града Зрењанин почне са уклањањем хумке на простору Радна зона 

Југоисток 1 Зрењанин пратиће се поменути радови да би се утврдило да више на датој 

локацији која се истраживала од 2009-2012 године . 

Годинама се упућује захтев за хитну заштиту локалитета Јованица на потесу Леје у 

атару Арадца. Локалитет је откривен приликом подизања одбрамбеног насипа  а данас је 

угрожен радом пољопривредне механизације и  атмосферским приликама.  

 Сарадња са археолошким институтом у Београду и Филозофским факултетом одсеком 

у Београду за антрополошка истраживања везана за остеолошки материјал и појаву Келтског 

материјала на нашем терену.  

Сарадња са Народним музејом Зрењанин на увид и одабир који би се снимио за 

публикацију која је у припреми а за коју је конкурисано код Покрајине.    

 Рад са антропологом код поновног испитивање остеолошког материјала савременом 

методом са локалитета Свете Водице, атар Перлез, Циглана Орловат.   

Наставак рада на монографији археолошких локалитета на подручју града Зрењанина и 

Месних заједница који броји 23 насељена места. У плану је да се поново обиђу већ ранији 

локалитети.  
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 Завод је укључен у пројекат Заштитних археолошких истраживања локалитета Борђош 

који се налази у К.О. Нови Бечеј а која је под нашом ингиренцијом.  

Овогодишња истраживања у којима су учествовали археолози и студенти из Немачке у 

сарадњи са стручњацима из Војвођанског музеја Нови Сад, проширила би се са стручњацима 

из Завода за Заштиту споменика културе Зрењанин. ова истраживања финансира Немачка 

влада.  

Археолог ће у току 2015. године присуствовати : 

-  Конзерваторској секцији,  

-  Редовној годишњој скупштини ДКС-а 

-  Годишњој скупштини археолошког друштва 

-  Средњовековној секцији 

                 
                 

V   ГОДИШЊИ ΠЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ЗАВОДА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Секретар руководи Секретаријатом.   

Поред редовних активности које се тичу израде решења и пружања стручне помоћи 

запосленим и странкама, 2015. године секретар ће нарочито бити ангажован око усклађивања  

правних  аката у складу са новоусвојеним законима.  

1. Учешће у поступку предлагања и припреме прописа у вези са заштитом 

непокретних културних добара, 

2. Остваривање сарадње  са научним и стручним установама из области заштите 

културних добара, државним и органима локалне самоуправе, 

3. Заступање Завода пред судовима и другим органима. 

Секретар обавља послове јавних набаваки.  

      Ради адекватног остваривања наведених активности потребно је набавка стручне 

литературе ради редовног праћења прописа и едукације као и електронских база правних 

података из области права и јавних набавки.  

У плану је присуствовање различитим саветовањима из обе ове области као и из 

области конзервације.   

 

 

VI   ПРОГРАМ РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ ДОКУМЕНТАРИСТЕ 

 

 Поред редовних активности који се тичу  ажурног вжења  документације, праћења 

нових прописа из ове области, документариста ће бити ангажован на    изради Предлога 

Одлука за утврђивање објеката и целина за културна добра: 

 

Предлози Одлука 

 

1. Проширена Просторна културно-историјска целина ,,Центар Зрењанина“ 

2. Дворац Бајић у Бочару 

3. Дворац Нојхаузен у Новој Црњи 

4. Вила Јозефа Варкоњија у Зрењанину 

5. Кућа Константина Данијела у Зрењанину 
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- Писање стручних радова за часописе: ,,Модерна конзервација“ и ,,Грађа за проучавање 

споменика културе Војводине“. 

- Редовно ажурирање сајта Завода.  

 

                   

VII     ЗАКЉУЧАК 

 

Током августа месеца 2014. године дошло је до урушавања дела зграде у којој су 

службене просторије Завода. Принудно смо исељени и привремено смештени  у 

поткровљу зграде Народне библиотеке. Овај простор је потпуно неадекватан и 

нефункионалан за обављање наше делатности. Треба напоменути да ниесмо били у 

могућности да пренесемо целокупан инвентар, тако да  већ више месеци 

функционишемо отежано, без  фиксне телефонске линије и   факса, без документације 

која је остала у старом простору ( у који желимо да се вратимо чим се за то стекну 

услови).  
 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

    

      УКУПАН ПЛАН ЗА 2015. ГОДИН                                           32.198.814,00 динара 

 

1. Из буџета града Зрењанина                            14.170.000,00 динара 

2. Из буџета града Зрењанина суфицит               7.516.575,00 динара  

2014. - наменска средства АПВ 

3. Из буџета општине Нови Бечеј                           500.000,00 динара 

4. Из буџета РС наменска ср. суфицит 2014.       1.070.000,00 динара 

5. Из буџета АПВ                                                  8.015.239,00 динара     

6. Из сопствених извора                                          880.000,00 динара 

7. Из сопствених извора суфицит 2014.                  217.000,00 динара 

 

                  Напомињемо да су тренутно у току конкурси за доделу средстава за наредну 

годину код Покрајинског секретаријата за културу а да Министарство културе и 

информисања и Министарство рада и соцојалне политике  још није расписало конкурсе 

тако да ће се резултати конкурса знати тек средином 2015. године. 

 

У Зрењанину, 15.12.2014.   

                 Директор 
 

                                                                                 Милан Ковачевић   

 

 

 

Лице овлашћено за поступање  

Гордана Стоин                     

 Директор 

 Милан Ковачевић 


