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

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ
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 изради елабората за израду просторног плана и
проглашење за културно добро,
учествују
архитекте, историчари 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,
-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.
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Делатност завода се одвија кроз двe организационе јединице: Секретријат који обухвата
два одсека; одсек 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 друге организационе јединице
обављају се послови материјално 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,
дипломирани 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 средњом стручном спремом.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Дипломирани инжењер 3
архитектуре
Дипломирани
3
историчар уметности

Висока стручна спрема

Дипломирани етнолог
Дипломирани археолог
Допломирани правник
Правни техничар

1
1
1
1

Висока стручна спрема.
Напомена: Један је
распоређен на радно
место архивисте
Висока стручна спрема
Висока стручна спрема
Висока стручна спрема
Средња стручна спрема

Економски техничар

1

Средња стручна спрема

Директор

1

Висока стручна према

7.

8.
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ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

I

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХИТЕКАТА ЗА 2016. ГОД.
Одељење архитеката чине троје дипломираних инжењера архитектуре, сви са
положеним конзерваторским испитом.
Током 2016. године планира се завршетак радова на следећим објектима:

1. Израда пројектно-техничке документације на конзервацији и реконструкцији три
споменика из Првог светског рата у Фаркаждину, Ченти, Јарковцу.
2. Израда пројектно-техничке документације на конзервацији и реконструкцији куће
др. Светозара Петровића.
3. Израда пројектно-техничке документације на конзервацији и реконструкцији куће
др. Славка Жупанског.
4. Израда пројектно-техничке документације рестаурација фасаде на Менцеровој
палати у Зрењанину.
5. Израда пројекта ентеријера и конзерваторски надзор над радовима у ентеријеру
објекта Великобечкеречке штедионице.
6. Израда конзерваторског пројекта Житног магацина у Новом Бечеју.
7. Конзерваторски надзор над радовима на санацији крова и рестаурацији фасада
објекта Великобечкеречке штедионице.
8. Извођење радова на санацији и реконструкцији Музеја Банатских милитара у
Томашевцу.
За следеће пројекте ће се конкурисати код надлежних министарстава
1. Пинова Вила
2. Реконструкција Великобечкеречке штедионице – фаза Б
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.
У плану је присуствовање различитим саветовањима, секцијама, предавањима и
скупштинама из области конзервације, као и посета Сремској Митровици и Румунији у
организацији секције архитеката Друштва конзерватора Србије.

II

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЕТНОЛОГА ЗА 2016. год.

У 2016. години планира се израда предлога за утврђивање за споменик културе за
Просторно-културно историјску целину стари центар Перлеза и два објекат из области
хидротехничког наслеђа: Старе уставе и бродске преводнице у Клеку и Српском Итебеју.
У склопу планираних радњи спадају истраживачки радови и израда техничке
документације.
Уколико се до краја 2015. године за Кишову ветрењачу из Меленаца не изврши брисање
из регистра културних добара, тај поступак ће се вршити почетком 2016. године.
Изложбеним програмом се планира презентација народног градитељства словачке
националне заједнице на подручју Средњег и Јужног Баната, чијој реализацији би
претходила теренска истраживања на датом подручју.
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Такође се планира и реализација изложбе народног градитељства Мађара на подручју
Средњег Баната, за коју су извршена теренска истраживања и делом сређена грађа.
Предстоји штампања паноа и каталога.
У сарадњи са архитектонским одељењем планира се израда пројектно-техничке
документације за обнову Сандићеве куће у Зрењанину.
Поводом обележавања стогодишњице Првог светског рата, у сарадњи са истим
одељењем планира се обнова меморијала посвећених том догађају у Ченти, Фаркаждину,
и Јарковцу. Учешће етнолога у својству сарадника приликом израде пројектно-техничке
документације и као надзор.
Са одговорним архитектом пратиће се и радови на згради Компаније број 2 у Томашевцу
(милитарска кућа)
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-рестаураторски радови биће објављени у стручним
часописима (Гласник ДКС, Грађа за проучавање споменика културе Војводине и др.)

III

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ИСТОРИЧАРА УМЕТНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Израда Предлога одлуке о проширењу заштићене Просторне културноисторијске 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, наставља се са израдом Предлога одлуке о стављању под заштиту Просторне
културно-историјске целине „Центар Новог Бечеја“, као и рад на припреми за штампу
монографије под називом Спц св. Никола у Новом Бечеју. Писање предлога Одлуке је у
завршној фази. Потребо је још урадити техничку документацију и извадити копије
планова свих објеката у зони.
Што се тиче појединачних објеката радиће се на писању предлога Одлика за
неколико грађевина за које се утврди да су нам приоритети, а који се налазе ван граница
зоне заштите у Зрењанину.
2. Публикација, под називом „Сецесија у архитектури Зрењанина“ је спремна за
штампу, када се за то обезбеде финансијска средства.
3. У наредној 2016. 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 објеката за споменике културе. Такође, техничко снимање и истраживање
објеката ће се обављати и на терирорији града Зрењанина, ради израде конзерваторскорестаураторских пројеката и изрда предлога Одлука за њихово проглашење за споменике
културе.
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.
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IV ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА АРХЕОЛОГА ЗА 2016. ГОДИНУ
У текућој 2016. години наставиће се на писању „ Mонографије археолошких локалитета
насељених места Града Зрењанина. „ у плану је обилазак 185 локалитета ван града,
сваки локалитет биће обележен координатним тачкама, фотографисан . Време ових
радова зависиће од метеоролошких прилика и средстава. Такође, за исте потребе у
Народном музеј Зрењанин у археолошкој збирци прегледаће се материјал, интересантни
примерци биће фотографисани и исцртани.
На позив инвеститора извршиће се проспекција терена по потреби пратиће се
земљани радов или заштитна археолошка ископавања.
За издавање услова у домену археологије од стране инвеститора извршиће се
рекогносцирање терена а уколико се локација налази на регистрованом локалитету, о
трошку инвеститора вршиће се праћење или заштитна археолошка ископавања.
НИС – Нови Сад, планира земљане радова на повезивању бушотина Банатски
Двор – Торда. Како овај завод покрива ову територију, стручно лице ове установе
пратиће ове радове.
Пратиће се сви инвестициони радови на простору Радне зоне Југоисток 1 , где је
су у периоду 2009- 2012 године обављена заштитна археолошка ископавања, када је
констатована велика средњовековна некропола и неколико келтских гробова са
прилозима. Сама чињеница о постојању велике некрополе указује на могућност да се у
близини хумке налазило насеље из истог периода.
Обиласком терена, снимиће се стање угроженог локалитета Јованица на потесу
Леје у Арадцу. Ради се о вишеслојном локалитету, млађег неолита вероватно о насељу
пошто су регистрована огњишта, поднице кућа и керамички материјал. Локалитет је
откривен подизањем одбрамбеног бедема 2007 године а од тада уништава се радом
пољопривредне механизације и атмосферским приликама. Мишљења смо да би град
требао издвојити средства да се локалитет Јованица археолошки испита а материјал
сачува од даљег уништавања.
Наставиће се са формирањем евиденционог регистра са свом праћеном
документацијом за сваки локалитет на територији Града Зрењанин.
Наставиће се са валоризацијом евидентираних и утврђених археолошких
локалитета.
Наставак сарадње са Археолошким институтом у Београду и Филозофским
факултетом одсеком археологија у Београду, везане за антрополошка истраживања
некрополе на локалитету Југоисток 1 Зрењанин, Циглана у Орловату и Свете водице у
атару Перлез.
Планира се да стручно лице овог Завода буде укључено у археолошким
истраживањем на локалитету Борђош општина Нови Бечеј, ради се о међународном
истраживачком пројекту у коме учествује Немачки универзитет из Кила, Институт за
рану праисторију и рану историју и Музеј Војводине. ова истраживања финансира
Немачка влада и Република Србија, Министарство културе и информисања, сектор за
културно наслеђе.
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V ГОДИШЊИ ΠЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ЗАВОДА ЗА 2016. ГОДИНУ
Секретар руководи Секретаријатом.
Поред редовних активности које се тичу израде решења и пружања стручне
помоћи запосленим и странкама, 2016. 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 набавки.
Ради адекватног остваривања наведених активности потребна 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 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОКУМЕНТАРИСТЕ – АРХИВИСТЕ ЗА 2016. год.
Поред редовних активности вођења документације и праћења нових прописа и обавеза,
документариста ће бити ангажован на изради предлога Одлука за утврђивање објеката и
целина за културна добра:
- Проширена ПКИЦ Центар Зрењанина
- ПКИЦ Нови Бечеј
- Дворац Бочар
- Вила Варкоњи
- Немачка евангеличка црква
Писање за стручне часописе и вођење и ажурурање 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 нисмо били у
могућности да пренесемо целокупан инвентар, тако да већ више од годину дана
функционишемо отежано, без
фиксне телефонске линије и
факса, без
документације која је остала у старом простору.
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
УКУПАН ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

25.781.214,- динара

1. Из буџета града Зрењанина
2. Из буџета града Зрењанина суфицит
2015. - наменска средства АПВ
3. Из буџета општине Нови Бечеј
4. Из сопствених извора
5. Из сопствених извора суфицит 2015.

16.393.000,- динара
7.962.214,- динара
500.000,- динара
726.000,- динара
200.000,- динара
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Напомињемо да је тренутно у току Конкурс – позив, за доделу средстава за
наредну годину код Министарства рада и соцојалне политике, док Министарство
културе РС и Покрајински секретаријат за културу и јавно информисањe још увек
нису расписали конкурсе.

У Зрењанину, 16.12.2015.
Директор
Милан Ковачевић
______________________
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