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1. О УСТАНОВИ
1.1 Основни подаци
Назив установе

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада,
Нови Сад

Седиште установе

Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.22

Матични број

08157863

Порески идентификациони
број –ПИБ

100713383

Основна делатност
установе

Заштита споменика културе, просторних културно-историјских
целина, археолошких налазишта и знаменитих места

Број телефона

021/557-060; 557-061

Електронска пошта – имејл

zzskgns@sbb.rs

Адреса интернет стране
установе

www.zzskgns.rs

Број запослених

26

Име и презиме одговорног
лица

мр Синиша Јокић

Име и презиме председника
Управног одбора

Петар Јаћимовић

Име и презиме осталих
чланова упрaвног одбора

Николина Вукша, Мирослав Коларов, Тоша Александров,
Ђуро Поповић, Милутин Грозданић и Катарина
Максимов
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1.2 Историјат установе
Град Нови Сад је 1983. године основао Градски завод за обнову градитељског наслеђа
и заштиту споменика културе, чији је правни следбеник Општински завод за заштиту
споменика културе у Новом Саду, данас Завод за заштиту споменика културе Града Новог
Сада, Нови Сад.

1.3 Организациона структура
Процес рада на остваривању делатности Завода, организован је у следећим
организационим јединицама:
1. Одељењу за истраживачке и документационе послове
2. Одељењу за архитектуру
3. Одељењу за правне и финансијске послове
Заводом за заштиту споменика културе Града Новог Сада руководи директор.

Одлуком о максималном броју запослених нa неодређено време у систему Града
Новог Сада за 2017. годину („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 47/2017) дозвољено је Заводу
24 извршилаца у радном односу на неодређено време. Током 2018. године Завод је имао 25
извршилаца у радном односу на неодређено време, од којих једном историчару мирује радни
однос. Послове шефа рачуноводства обављао је извршилац мастер економиста у радном
односу на одређено време.
Квалификациона структура запослених је следећа: 1 магистар историјских наука,
(директор), 1 доктор политичких наука (информатор), 5 дипломираних инжењера
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архитектуре, од којих је један шеф одељења за архитектуру, 1 дипломирани историчар
уметности (помоћник директора), 1 дипломирани археолог, 1 дипломирани етнологантрополог, 3 дипломирана историчара (од којих је један шеф одељења за истраживачке и
документационе послове, а један у радном односу на одређено време, до престанка мировања
радног односа једног историчара), 1 дипломирани инж. грађевинарства, 1 дипломирани
правник (секретар, шеф одељења за правне и финансијске послове, службеник за јавне
набавке), 1 шеф рачуноводства (мастер економиста), 1 инж. грађевинарства, 1 наставник
енглеског језика (Пр менаџер за односе са јавношћу), 4 виша техн. сарадника (архитектонскограђевински техничар), 1 фотограф (дипломирани ликовни уметник), 1 пословни секретар
(економиста – менаџер административне организације), 1 технички секретар, 1 технички
сарадник за документацију и фототеку и 1 дактилограф.

Квалификација

Број
запослених

Магистарске и докторске
студије

2

Основне студије у трајању
4 до 6 година и мастер
студије

14

Основне струковне и
основне академске студије
до 3 године – 6. степен

3

Високо квалификовани
радник – 5. степен

/

Средња стручна спрема 4.
степен

6

Квалификовани радник Средња стручна спрема 3.
степен

/

Полуквалификован радник

1

Неквалификовани радник

/

4

Извештај о раду и пословању за 2018. годину

Старосна структура

Број
запослених

Испод 20 година

/

Између 21 и 35 година

1

Између 36 и 50 година

8

Између 51 и 65 година

17

Преко 65 година

/

Полна припадност

Број
запослених

Мушког пола

10

Женског пола

16

2. О РАДУ УСТАНОВЕ
2.1 Делатност установе
Делатност Завода утврђена је Законом о културним добрима („Сл. Гласник РС“
бр.71/94, 52/11- др. закон и 99/11- др. закони) и другим законским и подзаконским прописима
и актима. Она обухвата истраживање, евидентирање, валоризацију и категоризацију
непокретних културних добара и добара који уживају претходну заштиту, као и вођење
документације о њима.
Поред тога Завод утврђује услове и мере техничке заштите, израђује конзерваторске
пројекте, израђује пројектно-техничку документацију, израђује мере техничке заштите, врши
надзор, учествује у изради просторних и урбанистичких планова, бави се издавачком
делатношћу, презентацијом културних добара, примењује нове технологије, посебно
информационе технологије и дигитализацију, врши стручно оспособљавање и усавршавање
запослених и др.
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Делатности Завода су:
91.03 - Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских
локација, зграда и сличних туристичких споменика.
74.20 -

Фотографске услуге.

74.11 -

Архитектонска делатност.

58.19 -

Остала издавачка делатност.

58.14 -

Издавање часописа и периодичних издања.

58.11 -

Издавање књига.

2.2 Програми и активности у 2018. Години
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ
Реализоване активности од I – XIV
I Израда услова за предузимање мера техничке заштите на непокретним културним
добрима и добрима која уживају претходну заштиту

−

−

−

−

1. Услови и мере техничке заштите (за конзервацију, рестаурацију, реконструкцију,
презентацију, ревитализацију) и извођење других радова на културним добрима и добрима
који уживају претходну заштиту:
За изградњу, доградњу и реконструкцију инфраструктурних објеката на територији града
(саобраћајног прикључка на државни пут IБ реда број 12; железничке пруге Београд Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница, деоница Стара Пазова – Нови
Сад као и за изградњу, модернизацију и реконструкцију електротехничке
инфраструктуре);
За обнову фасада и кровова објеката у Петроварадину и Новом Саду по Програму
спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају
претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, усвојеном на XXXVIII седници
Скупштине града од 29. 06. 2018. године – детаљније у тачки XIV Извештаја;
За санацију фасада објекта Градске библиотеке у Дунавској улици 1, Новосадског
позоришта у Јована Суботића 3-5, Magyar Szo Kft. у Војводе Мишића 1, објекта у
Његошевој 2, Лукијана Мушицког 7, Шафариковој улици 15, на Тргу младенаца 10,
фасада и кровова у Јеврејској 1, Савеза слепих Војводине, Светозара Милетића 28 у Новом
Саду;
За разне интервенције (санације, адаптације, реконструкције, надоградње, инвестиционо и
текуће одржавање, уређење околине и сл.) на јавним објектима: дечји вртићи „Плави зец“,
Милетићева 22 и „Пчелица“, Лазе Костића 5; гимназије „Исидoра Секулић“ у Владике
Платона 2; Средњошколски дом у Николајевској бр.1; Дома југословенског учитељског
удружења у Војводе Путника бр. 1; Пастеров завод у Хајдук Вељковој 11; Клиника за
абдоминалну, ендокрину и трансплантациону хирургију у оквиру комплекса Клиничког
центра Војводине; Дома здравља „Нови Сад“, Булевар Михајла Пупина бр. 23; Галерија
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ликовне уметности, поклон збирка Рајка Мамузића у Васе Стајића 1; Академије уметности
у Новом Саду у Ђуре Јакшића бр.7; Дворац Марцибањи - Карчоњи у Сремској Каменици,
Улица Двор бр.2; објекту Спортског клуба „Фрушкогорац“ у Сремској Каменици, Улица
Двор бр.3; Кућа Илије Нешина у Ковиљу;
За интервенције (промене намене простора, замене излога, адаптације, спајање и издвајање
стамбеног простора, доградње, надоградње, изградње, и сл.) на стамбеним, стамбенопословним и пословним објетима на Трифковићевом тргу 3, Мите Ружића 2 и 4, Народних
хероја 1, Краља Александра 8, Модене 1, Змај Јовина бр.5, Змај Јовина 28, Лукијана
Мушицког 14, др Хемпта бр. 2 , Булевар Михајла Пупина 9 и 13, Краљевића Марка 37,
Стеријина 1а, Др Лазе Станојевића бр. 5, Београдска бр. 23-25 у Петроварадину,
Светосавска бр. 28 у Каћу; производно складишни објекат у радној зони Север у Новом
Саду;
За уређење парковске и туристичке инфраструктуре СП „Каменички парк“;
За превентивну заштиту и конзервацију непокретних архитектонских налаза објекта са
дрвеном конструкцијом пода, на локалитету Доња тврђава са подграђем, у Улици
Лисинског;
За заштиту пронађених непокретних архитектонских остатака две касарне у Улици проте
Михалџића на локалитету Доња тврђава;
За различите радове на објектима по захтеву странака (постављање банкомата,
постављање табли са QR кодовима на фасадама старог језгра, замена прозора, поправке
делова фасаде, итд);
За коришћење отворених површина на Петроварадинској тврђави, Старом језгру Новог
Сада и сл. за потребе одржавања различитих манифестација (EXIT, Улични свирачи, Дани
Бразила, Тамбурица феста и др.) и снимања на простору културних добара,
За уређење, поплочавање и ограђивање порте Николајевске цркве у Новом Саду;

−

−
−
−
−
−
−

2. Израда услова и мера техничке заштите за санацију надгробних споменика на заштићеним
старим гробљима (Алмашко-20, Успенско-21, Римокатоличко са Евангелистичким и
Реформатским-20) по захтевима странака.
3

4

Услови и мере техничке заштите за постављање елемената урбане и за уређење и
одржавање спољних делова зграде према Одлуци о уређењу Града Новог Сада:
(рекламне ознаке, перде и др.- 107, летње баште- 171, тезге на Петроварадинској
тврђави, мурали-3) на јавним површинама у оквиру Зоне под посебним режимом
заштите,
Израда услова и мера техничке заштите за постављање јавних споменика на
територији Града Новог Сада по Одлуци о јавним споменицима Скупштине Града:
- услови за подизање споменика краљу Петру I Карађорђевићу на Тргу Републике у
Новом Саду,
- услови за постављање спомен-плоче Игњату Павласу у Железничкој улици,
- услови за подизање споменика „Невиним жртвама 1944/45“ у Новом Саду,
- услови за уметничку инсталацију уз Каменички пут непосредно иза одвајања пута за
Хорнверк,
- услови за подизање споменика српском добровољцу у Ветернику,
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- услови за постављање спомен-обележја Јелици Беловић – Бернаџиковској,
- услови за подизање споменика Тарасу Шевченку,
- услови за постављање спомен-плоче Милици Томић у Дунавској ул. у Новом Саду,
- услови за подизање споменика Николају Романову, императору Русије,
- услови за подизање споменика Бошку Павловићу
Израда услова и мера техничке заштите за израду инфо-табли: српским добровољцима
на Добровољачком дому у Шумадијској улици, српским војницима на Успенском
гробљу, српским војницима и руским ратним заробљеницима на Војном гробљу у
Петроварадину.

II Археолошка истраживања, истраживања културних добара и истраживање добара
која уживају претходну заштиту
1. Заштитна археолошка истраживања и ископавања у Подграђу Петроварадинске
Тврђаве, пре извођења радова на реконструкцији саобраћајних површина, водовода,
канализације и партерног уређења у улици Проте Михалџића и деловима улица
Владимира Назора и Ватрослава Лисинског,
2. Заштитна археолошка истрживања и ископавања у Подграђу Петроварадинске
тврђаве пре извођења радова на изградњи паркинга на тргу владике Николаја у
Петроварадину,
3. Рекогносцирање терена на траси израдње инфраструктурног коридора транспортног
гасовода Футог-Беочин (у атару Футога),
4. Наставак рада на прикупљању података везаних за истраживање прошлости Града
Новог Сада и насељених места,
5. Теренска и архивска истраживања и израда документационе основе (карта заштићених
добара и археолошка карта) за територију Града на десној обали Дунава
(Петроварадин, Сремска Каменица, Буковац, Лединци,
6. Истраживачки рад на терену Града Новог Сада и околних насеља у циљу израде
Просторно-планских докумената по програму рада ЈП „Урбанизам“ и по захтевима
странака,
7. Истраживачки рад и прикупљање документације о светим, култним и заветним
местима, свих нациналних и верских заједница на територији Града Новог Сада
(Припрема предлога за заштиту два света места –водице у Футогу и Буковцу),
8. Истраживачки рад на терену Града Новог Сада у циљу ревизије списка добара под
претходном заштитом и за утврђивање културних добара,
9. Рекогносцирање стања народног градитељства насељених места на територији Града
Новог Сада (Футог, Ковиљ, Нови Сад-чардак у Јеврејској улици бр.6),
10. Завршен истраживачки рад и прикупљени сви подаци за израду публикације о Српској
православној цркви Вазнесења Господњег у Буковцу,
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11. Истраживачки рад у циљу документовања и валоризације чесми, фонтана, бунара, и
др. на територији Града Новог Сада и насељених места,
12. Истраживање за потребе валоризације пронађених непокретних архитектонских
остатака у Улици проте Михалџића на локалитету Доња тврђава,
13. Истраживање за потребе валоризације пронађених непокретних архитектонских
остатака на Тргу владике Николаја на локалитету Доња тврђава,
14. Истраживање бојених слојева на фасадама објеката у подграђу Петроварадинске
тврђаве.
III Израда пројеката и пројектно-техничке документације
1. Израда пројектно-техничке документације и припрема тендерске документације по
Програму спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која
уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години, усвојеном на
XXXVIII седници Скупштине града од 29. 06. 2018. године – детаљније у тачки XIV
Извештаја,
2. Техничко снимање и израда пројектно техничке документације за обнову куће Илије
Нешина у Ковиљу,
3. Припрема тендерске документације за обнову крова Жупног уреда Римокатоличке
цркве „Пресвето срце Исусово“ у Футогу,
4. Припрема тендерске документације за санацију и рестаурацију спомен крстова у
портама Николајевске и Успенске цркве,
5. Рад на пројекту уређења порте са палионицом свећа Успенске цркве у Новом Саду,
6. Израда конзерваторско-рестаураторског пројекта санације Спомен збирке Јован
Јовановић Змај у Сремској Камници,
7. Урађен Пројекат конзервације и рестаурације споменика „Породица“ – део комплекса
„Споменик на кеју“ у Новом Саду,
8. Урађена техничка и фото документација за јавне споменике у кругу Пастеровог завода
и КЦВ-а, као и техничка документација за јавне споменике у Каменичком парку,
9. Израђена дескриптивна, техничка и фото документација за 13 заштићених надгробних
споменика на Успенском гробљу у Новом Саду (гробна места и споменици утврђени
посебним решењима за споменике културе),
10. Писање предлога пројекта „Моба“ у оквиру „Нови Сад 2021“, појекат 46 урбаних
џепова микро-локација Ковиљ,
11. Израда и допуна конзерваторско-рестаураторског пројекта санација и конзервације
Мале стражаре-опсерваторија на Хорнверку Петроварадинске тврђаве.
IV Извођење мера техничке заштите
1. Наставак радова на санацији надгробних споменика на заштићеним старим гробљима
(Алмашко, Успенско, Римокатоличко са реформаторским и евангелистичким и
Јеврејско),
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Израђене и постављене инфо-табле на објектима у Новом Саду и Петроварадину
(Шумадијска бр. 6, Успенско гробље, Војно гробље – укупно 12 табли),
Санација и конзервација скулптуре „Породица“ (део комплекса „Споменик на кеју“)
на Кеју жртава Рације у Новом Саду, знаменито место од великог значаја,
Обнова надгробног споменика Јована Јовановића Змаја у Сремској Каменици
Прва фаза обнове куће Илије Нешина у Ковиљу (санација крова),
Извођење мера техничке заштите – конзерваторско-рестаураторски и занатски радови
на санацији и рестаурацији фасада и кровова објеката по Програму спровођења мера
техничке заштите на културним добрима и добрима која уживају претходну заштиту
у Граду Новом Саду у 2018. години – детаљније у тачки XIV Извештаја,
Санација и рестаурације спомен крстова у порти Алмашке и Успенске цркве у Новом
Саду,
Детаљи-елементи ентеријера Николајевске цркве у Новом Саду.

V Вршење конзерваторског надзора
1. Конзерваторски надзор по условима и мерама техничке заштите назначеним из тачке
I и за извођење мера техничке заштите из тачке IV Програма рада за 2018. годину:
− Стручни и конзерваторски надзор над извођењем радова у подграђу Петроварадинске
тврђаве и Новом Саду- детаљно под бројем XIV Извештаја;
− Надзор над радовима инвестиционог одржавања на Петроварадинској тврђави (обнова
мостова, стаза, бедема и степеништа на Горњој тврђави);
− Надзор над радовима при постављању и демонтажи опреме за одржавање музичког
фестивала EXIT 2018 и других манифестација које су се одржавале на јавним површинама
у Зони заштите;
− Надзор на радовима на реконструкцији инфраструктуре и коловозних површина у Улици
проте Михалџића и делу Лисинског и Назорове;
− Надзор на радовима на реконструкцији Леополдовог бастиона;
− Надзор над радовима на крчењу зеленила на комплексу Петроварадинске тврђаве;
− Над израдом подног грејања и замени подних облога у Српској православној цркви у
Сремској Каменици;
− Над обновом унутрашњости јужне бочне апсиде Римокатоличке цркве „Пресвето срце
Исусово“ у Футогу;
− Надзор на обнови фасада на Српској православној цркви у Бегечу;
− Надзор на обнови фасада и адаптација ентеријера за потребе Музеја присаједињења;
− Надзор над извођењем конзерваторско-рестаураторских радова на санацији и
конзервацији Мале стражаре – опсерваторије на Хорнверку Петроварадинске тврђаве;
− Надзор при постављањем табли са QR кодовима на фасадма старог језгра Новог Сада;
− Вршење конзеваторског надзора по условима и мерама техничке заштите и по пројектнотехничкој документацији;
− Надзор над обновом крова куће Илије Нешина у Ковиљу;
- Надзор над обновом надгробних споменика 10-ици српских цивила стрељаних 1941.
године, у Вуковару),

10

Извештај о раду и пословању за 2018. годину
- Надзор над санацијом спомен збирке Јован Јовановић Змај у Сремској Каменици,
- Надзор над заменом столарије на згради Српске академије наука и уметности –Огранак у
Новом Саду, Николе Пашића број 6,
- Надзор над радовима обнове вртића „Радосног детињства“ ул. Пап Павла бр.9

2. Археолошки конзерваторски надзор над земљаним радовима по захтевима странака.
VI Предлагање и утврђивање културних добара
1. Припремање и израда предлога за утврђивање непокретних културних добаракомплетирање постојеће документације, техничко снимање објеката и утврђивање
мера заштите за: Српску православну цркву Светог Луке у Бегечу за споменик културе;
утврђивање целине ''Алмашки крај'' у Новом Саду за културно добро,
2. Ревизија решења о заштити за културна добра од изузетног и великог значаја,
3. Евидентирање добара која уживају претходну заштиту (евидентирано 7 добара под
претходном заштитом: “Agraria”, Ласла Гала 32, „Elektroporcelan“, Марка Миљанова
15, „Кулпин“, Марка Миљанова 17, Нови Сад; Евидентирање железничких станица на
територији Града Новог Сада: Главна новосадска железничка станица, Бул. Јаше
Томића, Железничка станица Петроварадин, Фрање Штефановића 9, Железничка
станица Кисач, Железничка 38 и 40 и целине Стари Мајур у Петроварадину).
VII Вођење регистра и документације о културном добру
1. Вођење документације о подигнутим споменицима на територији Града Новог Сад у
складу са Одлуком о подизању и одржавању споменика и ревизија пописа јавних
споменика на територији Града Новог Сада,
2. Вођење документације о културним добрима и добрима под претходном заштитом обрађено 95 предмета што подразумева следеће послове: пријем документације,
преглед, слагање докумената хронолошким редом, стављање штамбиља, уписивање
инвентарског броја, уписивање података у књигу инвентара (садржај предмета, назив
места, ознака досијеа), куцање картона. Обрађено 33 цртежа: заведено у свеску планова
и откуцани картони,
3. Израда археолошке документације за истражене археолошке локалитете: израда фото
и техничке документације, обрада теренских техничких скица,
4. Скенирање и дигитализација документације (скенирана и припремљена документација
за потребе изложбе и каталога „Обнова подгрђа Петроварадинске тврђаве и др.),
5. Штампање, копирање и коричење техничке документације великог формата,
археолошке документације и др.
VIII Учешће у изради просторних и урбанистичких планова
Достављање података, услова чувања, одржавања и коришћења културних добара и
добара која уживају претходну заштиту, као и мишљења за потребе израде просторно-
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планских докумената по програму ЈП „Урбанизам“ и Градске управе за грађевинско
земљиште и инвестиције :
− Рад на корекцијама нацрта Плана детаљне регулације простора планираног за Археолошки
парк западно од Булевара Европе у Новом Саду;
− Подаци за израду плана детаљне регулације вишепородичног становања југозападно од
Булевара Европе у Новом Саду;
− Подаци за израду плана детаљне регулације Радне зоне Исток у Петроварадину;
− Подаци за израду плана генералне регулације простора у западном делу града, на подручју
Телепа у Новом Саду,
− Подаци за израду Просторног плана подручја посебне намене Инфраструктурног коридора
транспортног гасовода Футог – Беочин с елементима детаљне регулације;
− ПДР-а центра Степановићева;
− ПДР Адица у Новом Саду;
− Измене и допуне ПГР-а простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук
Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет општеградског
центра уз Улицу браће Поповић и др.);
− Примедбе на нацрт ПДР блокова око Улице Данила Киша у Новом Саду
(са јавног увида од 30. октобра до 13. новембра 2018. године);
− Измене ПДР Подбаре у Новом Саду;
− ПДР центар Будисаве;
− ПДР Парковска површина-Роткварија;
− ПДР Север I;
− ПДР Артиљево-Поповица у Ср. Каменици;
− ПГР између Мичуринове, Новосадског сајма и Футошке;
− Учешће на седницама Савета ЈП Урбанизам и Комисије за планове.
IX Издавачка делатност
1. Техничка припрема, рецензија и штампање каталога изложбе „Обнова подграђа
Петроварадинске тврђаве“,
2. Техничка припрема и рецензија за штампање монографије Српске православне цркве
Вазнесења Господњег у Буковцу,
3. Техничка припрема, рецензија за штампање каталога документације Завода.
X Стручно оспособљавање и усавршавање запослених и учешће на стручним и
научним скуповима
1. Стручно оспособљавање и усавршавање запослених: Обука (за двоје запослених)
за комуникацију са особама оштећеног слуха на знаковном језику у периоду
15.09.2018-15.12.2018. године у организацији Савеза глувих и наглувих у Новом
Саду; Учешће на програму стручног усавршавања „Јачање капацитета установа
културе у Новом Саду за стратешко планирање“ октобра-децембар 2018; Семинар
о примени Закона о јавним набавкама, Палић, октобар 2018. и једнодневни
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семинари-обука за примену Закона о јавним набавкам, Закона о раду; Учешће на
Скупштини ДКС-а у Сремским Карловцима, мај 2018.; Учешће на тродневном
стручном скупу уз едукативни обилазак градилишта у Ровињу и Поречу (Р
Хрватска) у организацији компаније Рофикс, 10-13. септембра 2018. године;
Учешће у стручној екскурзији у организацији Завода у Хрватску (Вучедол, Ријека,
Пула, Опатија) и Словенију (Љубљана) и сарадња са колегама конзерваторима као
домаћинима на наведеним локацијама; Конференција сталних градова и општина
- "Управљање историјским градским пределима: перспективе и потенцијали за
градове у Србији", 7. децембра 2018. године, Присуство конференцији Креативни
дистрикт „Кинеска“, од 23-25. октобра 2018. године у организацији Фондације
Нови Сад 2021; Учешће на едукативној стручној екскурзији Словенија (фабрика
ЈУБ) – Италија (Бијенале архитектуре у Венецији), у организацији компаније ЈУБ,
3-5. октобра 2018. године; Учешће у „Школи за испитивање материјала у
културном наслеђу“ на Технолошком факултету у Новом Сад, Учешће у раду
ИПА конференције у Сенти - ИПА-пројекат воденица на Дунаву сарадња Новог
Сада, Печуја и Осека, Учешће на састанку свих институција културе Града Новог
Сада, са представницима установа културе града Осијека, Осијек (Р. Хрватска) 29.
10. 2018. године на позив Фондације Нови Сад 2021, Присуство презентацији
Комисије за очување националних споменика Босне и Херцеговине на тему
Принципи и смернице за очување националних споменика, Бања Лука 23-25.
новембра 2018. године; Присуство трибини „Међународни пројекти и различити
видови едукације“, као и свечаној додели годишњег признања у организацији
Фондације „Архитекта Александар Радовић“ у Нишу 23. марта 2018. године;
Присуство једнодневном семинару „Обједињена електронска процедура за
издавање грађевинских дозвола; ознакоњење; реформа катастра – новине и
актуелна питања“ у Београду, 23. фебруара 2018. године,
2. Сарадња са сродним установама у Србији и иностранству: Сарадња са
Министарством културе и информисања РС, Покрајинским секртетаријатом за
културу, информисање и односе са верским заједницама, Покрајинским заводом за
заштиту споменика културе, Музејом Војводине, Галеријом Матице српске,
Археолошким институтом, Катедром за археологију Филозофског факултета
универзитета у Београду, Катедром за биологију и екологију природно
математичког факултета у Новом Саду; Активна сарадња са ФТН, одсек
Архитектура и урбанизам, на предмету Градитељско наслеђе.
3. Учешће на стручним скуповима из области заштите културних добара и учешће у
раду комисија и радних тела које формира Град Нови Сад, Покрајина и Република:
Учешће у тиму ДКС-а Присуство округлим столовима и предавањима у организацији
Националног комитета ICOMOS-а; Рад у Извршном комитету IСOMOS-а
Националног комитета Србије; Учешће у радној групи у оквиру плана Стратегије
одрживог развоја Града Новог Сада 2016-2026; Учешће на састанцима поводом
Пројекта ЕПК 2021, по позиву радних тела задужених за спровођење и реализацију;
Учешће на комисији за опште и комунално уређење Града; Учешће у раду комисија
за спровођење процедура јавних набавки и набавки на које се закон не примањује;
Учешће у раду комисије Скупштине Града Новог Сада; Учешће на Седницама
Комисије за планове; Учешће на седницама Савета ЈП Урбанизма; Учешће на
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седницама Управног и Надзорног одбора, Учешће у Комисији за осликавање мурала,
Учешће у комисији Министарства културе и информисања за избор пројеката из
области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва; Учешће у
раду Комисије за доделу награде „Златна мистрија“,
4. Учешће у обележавању Дана заштите културних добара и присуствовање Скупштини
ДКС –а и секцијама друштва конзерватора: Обележавање Дана заштите у Београду
22. фебруара 2018. године; Секција архитеката, правна секција, секција историчара
уметности и етнолога ДКС-а; учешће у раду председништва ДКС-а; Израда Power
Point презентације рада Завода за предходну годину у оквиру обележавања Дана
заштите културних добара, 22. фебруар; Организација Скупштине Друштва
конзерватора Србије, 25-26. мај 2018. године, у Сремским Карловцима са темом
„Међународни пројекти обнове и ревитализације културног наслеђа“,
5. Израда Плана интегритета Завода за период 2017-2019.
XI Остале активности
1. Израда и усаглашавање нормативних аката Завода: Израда Правилника о организацији
и систематизацији послова Завода, Правилника о расподели сопствених прихода;
Ажурирање Информатора о раду за 2018. годину; Наставак рада на Плану интегритета
2017-2019. године,
2. Послови заступања и представљања Завода пред надлежним органима: ангажовање
адвокатске канцеларије за потребе заступања Завода у ауторском спору код Вишег суда
у Београду, поступање по захтевима Правобранилаштва Града Новог Сада у поступцима
где Правобранилаштво заступа Завод,
3. Израда решења о условима из тачке I овог програма: услови и мере техничке заштите –
286; сагласности на пројекте ,документацију, урбану опрему и заузеће јавне површине87; мишљења, информације и уверења – 63; претпројектни услови – 12; решења за стара
гробља–68; урбана опрема: рекламе, перде и др.-107; Канцеларијско пословање:
обједињене процедуре-14; деловодне књиге Завода-271; књига примљене поште – 1944;
интерна доставна књига – 961; издате профактуре-229 и фактуре-198; улазне фактуре833; путни налози-147, пројекти-9,
4. Израда прописане рачуноводствене и финансијске документације и обављање
рачуноводствених послова: Послови на изради финансијског плана за 2018. годину,
измене финансијског плана током 2018. године, израда предлога финансијског плана за
2019. годину. Унос обавеза и измирења за апликацију на сајту Управе за Трезор – РИНО
и ЦРФ. Обављање припремних послова и израда кварталних обрачуна, те завршног
рачуна. Редовно слање захтева за средства према Градској управи за културу,
измиривање доспелих обавеза путем текућег рачуна (материјални, програмски и
остали). Евиденција и обрачуни: за јубиларне награде, празнична давања деци
запослених, допунског рада, привремених и повремених послова, уговора о делу и сл.
Обрачун и евиденција: података о зарадама, плану и програму рада за постављање на
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сајт. Обрачуни, евиденција и исплата обавеза за чланове управног и надзорног одбора,
те ИОСИ образаца и исплата законских обавеза за инвалиде рада. Рад са комисијама за
попис обавеза, потраживања и имовине. Вођење евиденција о административним
обуставама и кредитним задужењима за запослене. Наплата доспелих потраживања
Завода. Испостављање ИОС-а и усклађивање књиговодственог стања са купцима и
добављачима. Књижење свих пословних промена у дневнику, главној књизи, те
помоћним књигама. Редовни обрачун и исплата зарада и накнада из буџетских и
сопствених средстава запосленима и ликвидирање рачуна. Усклађивање стања главне
књиге и помоћних књига. Достављање разних извештаја, евиденција и обрачуна према
захтевима из дописа Градске управе за културу, Министарстава и осталих државних
органа. Учествовање у изради прелога и коначног Програма рада за 2019. годину.
Учешће у изради Извештаја рада за 2017. годину. Израда М4 обрасца за 2017. годину.
Учешће на семинарима у везу новина око увођења програмског буџетирања приликом
изграде финансијског плана, као и других актуелних тема из области рачуноводства,
5. Послови против пожарне заштите: ангажовање Агенције за обављање послова
противпожарне заштите и сервисирање свих противпожарних апарата,
6. Послови безбедности и заштите на раду: Ангажовање ДОО „ЕКО ПЕТ 021“ за послове
безбедности и заштите на раду, безбедности и заштите на раду у фази пројектовања и
безбедности и заштите на раду у фази извођења радова,
7. Спровођење поступка јавних набавки: израда Плана јавних набавки за 2018. годину са
четири измене и његово објављивање на порталу јавних набавки и на веб сајту Завода.
Током године спроведено је 4 поступака јавних набавки – отворени поступак – за
конзерваторско-рестаураторске радове на обнови фасада у подграђу Петроварадинске
тврђаве и у Новом Саду, V, VI, VII фаза ( 31 партија), као и за обнову Спомен куће Илије
Нешина у Ковиљу ( I фаза обнова крова куће); 1 преговарачки поступак без објављивања
позива (4 партије); затим 10 јавних набавки малих вредности и 57 набавки на које се
закон не примењује. Редовно квартално извештавање,
8. Сарадња са средњом техничком школом (смер архитектонски техничар) Милева Марић
Анштајн у Новом Саду. Упознавање ученика са радом Завода и делатности заштите
културног наслеђа у Србији,
9. Сређивање постојеће библиотечке грађе и набавка књига за библиотеку,
10. Одржана едукативна шетња Кроз улицу липа са децом предшколског узраста у оквиру
манифестације „Змајеве дечије игре“,
11. Организација и релизација радионице са темом уметност дељења за децу школског
узраста у оквиру манифестација Дани европске културне баштине. Успостављена је
сарадња са школом Тврђава у Петроварадину,
12. Учешће у манифестацији Ноћ истраживача 2018. године, 27. септембра 2018. године,
„Шетња кроз Нови Сад и науку“,
13. Учешће у пројекту „Прогрес на Ранжирној“, у организацији Удружења Креативни
погон, предавања и шетње кроз комплекс, 15. септембра 2018. године,
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14. Учешће у манифестацији Дани тврђава у сарадњи са НВО Scenatoria, 29. септембра
2018. године, шетња са грађанима кроз Подграђе Петроварадиснке тврђаве и предавање
о обнови фасада и археолошким ископавањима,
15. Пројекат „Случај Петроаврадин - Управљање историјским градским пределима“: Академија 5-12. августа 2018. године (предавања, учешће у тирибини, стручно вођење);
16. Организација изложбе „Обнова подграђа Петроварадинске тврђаве“: Војна болница у
Петроварадину, 24. мај – 2. јун 2018. (бр. посетилаца око 250) и Хол Скупштине АПВ
14. јун 14. јул 2018.(бр.посетилаца око 500)
17. Организација Свечаности поводом Јубилеја Завода за заштиту споменика културе Града
Новог Сада 26. децембра 2018. године у Свечаној сали Градске куће,
18. Припрема конкурсне документације и спровођење пројекта у оквиру Конкурса
„Публика у фокусу“ (Фондација Нови Сад 2021) – снимање документарног филма
„Градић-Од идеје до реализације“,
19. Изложба „Велики рат кроз новосадске споменике“,
20. Учешће у изради дигиталног водича у оквиру пројеката „Мултумедијални водич
Алмашког краја“ у сарадњи са удружењем „Алмашани“ и компанијом Oroundo Mobile
GmbH,
21. Надоградња и модификација софтвера Зимус-а за археолошку теренску документацију
у веб окружењу кроз поља: теренски инвентар, инвентар гробља, фото дневник, Ц
картон, нивелмански дневник, образац бр. 4 и техничка документација,
22. Ангажовање лица по уговору о делу, ауторском хонорару, привременим и повременим
пословима: ангажовано је 5 лица по уговору о привременим и повременим пословима и
1 лице на уговор о допунском раду.
XII Текуће одржавање
За текуће одржавање објекта и опреме (услуге и материјал) у 2018. години укупно је
издвојено 1.137.396,52 динара. Средства су утрошена за оправку и одржавање возила у износу
од 331.556,52 дин.; за одржавање рачунарске опреме утрошено је 201.600,00 дин.; за
одржавање електро опреме 105.000,00 дин.; износ од 499.240,00 дин. је утрошен за текуће
одржавање пословних простора.
XIII Нефинансијске имовине – опрема
512 - Нефинансијске имовине – опрема (набавка у 2018)
Рб.

Конто

Назив

Извор

Износ

1.

5121110

Опрема за саобраћај теренско – доставно
возило

13/01

1.963.499,92

2.

5122111

Административна опрема-намештај

13/04

94.736,00
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3.

5122111

Административна опрема-намештај

01

220.000,00

4.

5122211

Рачунарска опрема

01

630.000,00

5.

5122211

Рачунарска опрема

13/01

495.000,00

6.

5122211

Рачунарска опрема

13/04

1.084.071,60

7.

5122511

Опрема за домаћинство

13/04

298.860,00

8.

5151211

Књиге за библиотеку

01

50.000,00

9.

5151211

Књиге за библиотеку

13/04

4.000,00

10.

5151211

Књиге за библиотеку

13/04

219.522,00

11.

5151951

Компјутерски софтвер

01

100.000,00

Свега:

5.159.689,52

Група 51 – Опрема за саобраћај, административна опрема и нематеријална имовина
За несметано одвијање програма и програмских активности, тј. за превоз опреме архитектонског
одељења, за обављање конзерваторско-рестаураторских радова – фасада и кровова у Граду и
Подграђу Петроварадинске тврђаве набављено је теренско-доставно возило Дачија Докер у износу
од 1.963.499,92 рсд. За административну опрему-намештај је извојено 314.736,00. За рачунарску
опрему је издвојено 2.209.071,60 дин, а за опрему за домаћинство је утрошено 298.860,00 дин., те за
књиге у библиотеци-стручну литературу 273.522,00 дин и компујутерски софтер 100.000,00 извор 01.

ХIV Конзерваторско-рестаураторски, грађевинско-занатски радови и надзор у
Петроварадину и Граду Новом Саду по
Програму спровођења мера техничке заштите на културним добрима и добрима која
уживају претходну заштиту у Граду Новом Саду у 2018. години усвојеном на XXXVIII
седници Скупштине града од 29. 06. 2018. године
− Техничко снимање, ревизија и израда документације постојећег стања кровова објеката у
подграђу Петроварадинске тврђаве: Трг владике Николаја 1, Београдска 1 и 2 (дворишна
крила), 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, Лисинског 1 (дворишно крило) и 2, Проте Михалџића
14, Штросмајерова 1, 3 и 5, фасада објеката у Београдској 23-25, Штросмајеровој 1а и 18,
као и фасада и кровова у Штросмајеровој 4, 6, 7, 9, 10, 12 , 14 и Назоровој 1 са снимањем
и цртањем детаља за потребе израде пројектно-техничке документације;
− Техничко снимање, ревизија и израда документације постојећег стања крова у Змај Јовиној
28 и Кисачкој 20 у Новом Саду;
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− Истраживачки рад на архивској документацији, документацији о претходним радовима на
објектима, израда фотодокументације затеченог стања и израда Предлога конзерваторских
услова за радове на санацији и рестаурацији фасада и кровова објеката из V, VI и VII фазе
обнове објеката у Петроварадину и Новом Саду, према Програму за 2018. годину; – у
подграђу Петроварадинске тврђаве за обнову кровова на 17 објеката, фасаде на 1 објекту
и фасада и кровова за 9 објеката (свеукупно 27 објеката), као и за обнову фасаде и крова
на 1 објекту, фасада на 2 објекта и крова на 1 објекту у Новом Саду (свеукупно 4 објекта);
− Израда пројектно-техничке документације за радове на санацији и рестаурацији кровова
на 18 објеката, фасада на 3 објекта и фасада и кровова за 10 објеката у Петроварадину и
Новом Саду, свеукупно за 31 објекат;
− Израда Планова превентивних мера за 31 објекат;
− Прибављање документације и припрема предлога за подношење захтева Министарству
културе и информисања за исходовање решења о старатељству;
− Израда процене вредности радова на санацији и рестаурацији фасада и кровова за 31
објекат за потребе израде Финансијског плана и Плана јавних набавки ЗЗСКГНС за 2018.
годину;
− Припрема документације – техничких спецификација за спровођење поступка јавних
набавки по партијама и учешће у спровођењу истих: Фаза V– Партије 1–5: Назорова 1,
Штросмајерова 7, 9, 12 и 18; Фаза VI-Партије 1-5: Штросмајерова 4 и 14, Кисачка 20,
Дунавска 27 и Трг слободе 4; Фаза VII-Партије 1-21: Београдска 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15,
19, Штросмајерова 1, 1а, 4, 6, 10, Проте Михалџића 14, Змај Јовина 28, Трг владике
Николаја 1 и 3, Лисинског 1 и 2, свеукупно за 31 објекат;
− Прибављање одобрења за извођење радова, припрема и израда документације неопходне
за исходовање одобрења за заузеће јавне површине;
− Вршење стручног и конзерваторског надзора над извођењем радова на 9 објеката из V, VI
и VII фазе и 9 објеката из претходних фаза. (напомена: за радове на 10 објеката у поступку
јавних набавки није се јавио ни један понуђач, а радови на 12 уговорених објеката нису
отпочели).

2.3 Награде и признања у 2018. години
Заводу за заштиту споменика културе Града Новог Сада у 2018. години је додељена
Захвалница Друштва конзерватора Србије за дугогодишњу сарадњу, помоћ, подршку и
подстицај у раду Друштва конзерватора Србије.
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3 Финансијски показатељи остварени у 2018. години

7911111
7911112
7911113
7911114
7911115
7911116

СТРУКТУРА ПРИХОДА:
за бруто плате радника
за материјалне трошкове
за превоз радника на посао и са посла
за програмску активност
за исплату јубиларних награда
за текуће поправке и одржавање опреме

2018
25.972.749,38
1.985.178,88
874.553,56
71.373.357,68
391.200,00
294.060,00

% учешћа
17,77
1,36
0,60
48,82
0,27
0,20

7911117
7911118
7911119
7911120

за исплату отпремнина и помоћи радницима
за опрему
уплата за финансирање инвалида
средства извора 13

866.666,58
1.000.000,00
414.387,55
18.078.797,48

0,59
0,68
0,28
12,37

7911129

за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора
Текући приходи из буџета:

431.545,02
121.682.496,13

0,30
83,24

7414111

Приходи од имовине који припада имаоцима полисе
Приходи од имовине-осигурања

0,00
0,00

0,00
0,00

7423721
7421511
7421512

Приходи индиректних корисника-додатна акт.
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од физичких лица
Приходи од продаје
Мешовити и неодређени приходи
Укупни приходи:

3.273.800,00
20.748.550,00
483.370,46
24.505.720,46
0,00
146.188.216,59

2,24
14,19
0,33
16,76
0,00
100,00

2018
24.345.195,26
4.357.789,78
477.218,40
933.799,58
486.677,29
637.052,50
3.674.412,74
1.107.728,64
17.098.328,28
79.727.416,52
1.137.396,52
2.979.333,81
0,00
414.387,55
2.872.520,54

% учешћа
17,35
3,11
0,34
0,67
0,35
0,45
2,62
0,79
12,18
56,81
0,81
2,12
0,00
0,30
2,05

7451311

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
444
463
465

СТРУКТУРА РАСХОДА:
Плате,додаци и накнаде запослених (зараде)
Допр. ПИО на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање(услуге и матер.)
Материјал
Отплата камата и отплата трошкова
Донације,дотације и трансфери
Остале дотације и трансфери

482

Oстали расходи

79.954,68

0,06

Укупно класа 4

140.329.212,09

100,00
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Издаци за набавку нефинансијске имовине-опреме
512115
512211
512221

Опрема за саобраћај-теренско возило
Намештај
Рачунарска опрема

2018
1.963.499,92
314.736,00
2.209.071,60

512251
512531
515111
515121
515195

Опрема за домаћинство
Мерни и контролни инструменти
Компјутерски софтвер и ауто цад
Књиге у библиотеци
Компјутерски програми
Укупно клсдс 5

298.860,00
0,00
0,00
273.522,00
100.000,00
5.159.689,52

УКУПНО РАСХОДИ ( класа 4 и 5 )

Вишак прихода и примања-буџетски суфицит
Суфицит
Део вишка прихода и примања суфицит коришћен у
тек.г.
Нераспоређени део вишка прихода и примања
за наредну годину

Биланс стања
АКТИВА
Нефинасијска имовина
Нефинасијска имовина у сталним средствима

011000
011200
011300

Некретнине и опрема
Опреме
Остале некретнине и опрема

015000

% учешћа
38,05
6,10
42,81
5,79
0,00
0,00
5,30
1,94
100,00

145.488.901,61

2018
699.314,98
3.664.689,52
4.364.004,50

%
учешћа

Бруто
43.399.383,02
43.399.383,02

2018
И.В.
30.052.936,86
30.052.936,86

Нето
13.346.446,16
13.346.446,16

36.216.210,94
33.583.383,19
2.632.827,75

23.989.383,20
22.062.385,27
1.926.997,93

12.226.827,74
11.520.997,92
705.829,82

14,29

Нефинансијска опрема у припреми

5.159.689,52

5.159.689,52

0,00

0,00

016000

Нематеријална имовина

2.023.482,56

903.864,14

1.119.618,42

1,31

022000

Залихе ситног инвентара

551.256,00

551.256,00

0,00

0,00

100000
121000
122000
123000
131000

Финансијска имовина
Новч.средства и хартије
Кратк. потраж.
Кратк. пласмани (аванси)
АВР

72.205.913,92
18.437.695,78
17.218.041,48
16.052.640,60
20.497.536,06

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

72.205.913,92
18.437.695,78
17.218.041,48
16.052.640,60
20.497.536,06

84,40

116.156.552,94

30.604.192,86

85.552.360,08

100,00

000000

Укупна Актива
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15,60
15,60

13,47
0,83

21,55
20,13
18,76
23,96
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ПАСИВА

230000
234000
237000

Обавезе по основу расхода за запослене
Обавезе за плате и додатке
Обавезе по основу соц.допр. на терет посл.
Обавезе за сл.пут. и обавезе по уговору

243300
245200

Обавезе по основу осталих расхода
Обавезе по основу трансфера др. нивоима власти
Обавезе за остале порезе, таксе и казне

251100
252100
254900

2018

% учешћа

3.547,50
0
0
3.547,50

0,00
0,00
0,00
0,00

403.036,39
0,00
403.036,39

0,47
0,00
0,47

Обавезе из пословања
Примљени аванси
Обавезе према добављачима
Остале обавезе

17.599.642,16
9.000,00
17.549.982,16
40.660,00

20,57
0,01
20,51
0,05

291200
291300

Пасивна временска разграничења
Разграничени плаћени расходи и издаци
Обрачунати ненаплаћени приходи и издаци

35.761.992,09
16.052.640,60
19.709.351,49

41,80
18,76
23,04

311100
321121
321311

Капитал
Нефинасијска имовина у сталним средствима
Суфицит
Нераспоређени суфицит из ранијих година

31.784.141,94
13.346.446,16
4.364.004,50
14.073.691,28

37,15
15,60
5,10
16,45

Укупна Пасива

85.552.360,08

100,00
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4. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА ЗАВОДА
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА НОВОГ САДА
У НОВОМ САДУ ЗА 2018. ГОДИНУ
ПРИХОДИ

Укупни приходи из буџета-извор 01 износе
Укупни приходи из буџета-извор 13/01 износе
Укупни сопствени приходи-извор 04 износе

103.108.698,05
18.573.797,48
24.505.720,46

УКУПНИ ПРИХОДИ (извор 01, 13/01 и 04 ) износе :

146.188.216,59

Расходи са свих извора финансирања

Средства
из буџета
извор 01

Ек.клас.

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
431
440
463
465
481
482
511
512
515
УКУПНО

20.009.895,54
3.581.771,23
476.718,23
866.666,58
462.835,33
326.200,00
2.050.967,52
85.250,00
11.272.702,22
58.195.919,04
373.800,00
1.610.502,80

Средства из
буџета извор 13

18.078.797,48

414.387,55
2.381.082,61

Средства
из буџета
извор 07

Сопствени
приходи
извор 04

Средства
из осталих
нивоа
власти
извор 07

Средства
од продаје
Извор 09

Нераспоређени
вишак прихода
из ранијих
година извор
13

4.335.299,72
776.018,55
500,17
67.133,00
23.841,96
310.852,50
1.623.445,22
1.022.478,64
5.825.626,06
3.452.700,00
763.596,52
1.368.831,01

491.437,93
79.954,68

850.000,00
150.000,00

495.000,00

3.441.167,52
223.522,00

103.108.698,65 18.573.797,48
0,00
0,00 3.664.689,52
20.141.715,96
0,00
суфицит 2018
Укупно:
Пренешени суфицит од 14.073.691,28 дин.+ нераспоређени од 4.364.004,50 дин. износи 18.437.695,78 дин.
Овај суфицит се преноси као нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година у 2019. годину .
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УКУПНО

24.345.195,26
4.357.789,78
477.218,40
933.799,58
486.677,29
637.052,50
3.674.412,74
1.107.728,64
17.098.328,28
79.727.416,52
1.137.396,52
2.979.333,81
0,00
0,00
414.387,55
2.872.520,54
0,00
79.954,68
0,00
4.786.167,52
373.522,00
145.488.901,61
699.314,98
146.188.216,59
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Опис

0,00 0,00

0,00 0,00

181.027,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

181.027,00

0,00

0,00

7.229.461,25

0,00

431.545,02

0,00

0,00
85.250,00

85.250,00

363.999,00

89.243.171,34

140.541,60
140.541,60
254.301,00 2.600.520,55

4269 МАТ. ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

УКУПНО

0,00
60.000,00

500.000,00

209.961,00

700.000,00

1.610.502,60

0,00

0,00

50.000,00

76.224.716,52

76.274.716,52

0,00

79.996,00

109.850,00

9.183.887,87

60.000,00
431.545,02

0,00

0,00

431.545,02

169.051,00

737.918,40

627.999,95

4268 МАТ. ЗА ОДРЖ .ХИГ.И УГОСТ.

82.396.329,77

700.000,00

700.000,00

74.466.868,52

74.466.868,52

6.991.542,85

237.918,40

11.272.702,22

4266 МАТ. ЗА ОБР.КУЛТ. И СПОРТ

0,00

910.502,60 0,00

500.000,00

625.000,00 2.754.448,00 ###

0,00

4264 МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00 0,00

209.961,00

0,00

0,00

1.757.848,00

0,00 1.757.848,00 0,00

4263 МАТ. ЗА ОБР.И УСАВРШ.ЗАП.

4261 АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕР.

426 МАТЕРИЈАЛ

4242

УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА,
КУЛТУРЕ И СПОРТА
4243 МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ
УСЛУГЕ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ
4246
СРЕДИНЕ, НАУКЕ И ГЕОДЕТСКЕ
ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ
4249
УСЛУГЕ

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0,00

4239 ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ

79.996,00

139.200,00
109.850,00

996.600,00

182.972,00

4237 РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА

625.000,00

181.027,00

0,00

4236 УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋ.И УГОСТ.

4235 СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

4234 УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

169.051,00

500.000,00

4232 КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

4233 УСЛ.ОБР.И УСАВРШ.ЗАПОСЛ.

627.999,95

4231 АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

169.051,00 1.640.017,95

85.250,00

85.250,00

0,00
0,00

0,00

0,00

Укупно:

0,00
996.600,00 ###

0,00 0,00

0,00

1
13
10 Стручно
3
12 Конзерваторс
оспособљав
О
14 Накнаде за
киТекућ
љање и
г
рестаураторс управни и
е
усаврш. 11 Редовна
р
надзорни
ки
запослених делатност одрж.
а
одбор
објека грађевинско
и учешће на
н
занатски и
та
стр. и науч.
а
надзор
скуповима
к
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00

4229 ОСТАЛИ ТР. ТРАНСПОРТА
625.000,00

0,00

0,00

0,00

5
Кон
зер.
надз
ор

8
Учеш
ће у
израд
9 Издавачка
и
делатност
прос
т. И
урб.п
лано
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

7 Вођење
регистра и
докум. о
култ.добру

6
Предлагање
и
утврђ.култ
урних
добара

4223 ТР.ПУТ. У ОКВИРУ РЕД.РАДА
0,00

0,00

1
Усл
ови
3 Израда
4 Извођење
за
2 Археолошка пројеката и
мера
пре
прој,истраж.
тех.заш.
д.м
тех.докум.
ера
тех.
заш.
0,00
0,00
0,00
0,00

4222 ТР. СЛ. ПУТОВАЊА У ИНОСТ.

4221 ТР. СЛ. ПУТ.У ЗЕМЉИ

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА

4216 ЗАКУП ИМОВИНЕ И ОПРЕМЕ

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ

ЕКОНОМСКА
КЛАСИФИКАЦИЈА

РАСПОРЕД ПРОГРАМСКИХ ТРОШКОВА ПО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА У 2018. ГОДИНИ РЕДОВНИ ПРОГРАМИ БУЏЕТ
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4.1. Програмска табела
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4.2. Сопствена средства
Завод остварује сопствена средства од пружања услуга из основне делатности Завода. То
се превасходно односи на археолошка истраживања и ископавања, вршења конзерваторског
и стручног надзора, издавања услова и мера техничке заштите за реконструкцију, адаптацију,
санацију објеката под претходном заштитом и културних добара у поступцима обједињене
процедуре, издавања услова и мера заштите за обнову надгробних споменика на старим
гробљима утврђених за културна добра, издавања услова и мера заштите за постављање
реклама, тенда, перди и других елемената урбане опреме, те издавања сагласности, мишљења
и сл. Такође, за услове чувања, одржавања и коришћења културних добара и добара који
уживају претходну заштиту, који се уграђују у просторне урбанистичке планове. Услуге се
наплаћују физичким и правним лицима на основу важећег ценовника.

5. ПРОСТОР И ОПРЕМА
Завод се налази у пословним просторија које су му дате на коришћење уговором о
закупу од стране Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада
на локацијама: Булевар Михајла Пупина 22, Нови Сад од око 300 м2, простору Једноставне
касарне на Петроварадинској тврђави од 27 м2 и у Браће Могин бр. 2 од око 300 м2. Поред
тога Завод закључује уговор о закупу пословног простора од око 70 м2 са Савезом
самосталних синдиката Србије Града Новог Сада на годишњем нивоу у улици Браће Могин
бр. 2, који чини једну целину са простором закупљеним од стране назначене градске управе.
Опрему чине: шест аутомобила, једна приколица, рачунарска опрема и фото опрема,
те опрема за археолошка ископавања.

6. ЈАВНЕ НАБАВКЕ
План набавки Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада, Нови Сада, донео је
директор Завода 12. фебруара 2018. године. Овај план је измењен 22. априла, 23. маја, 23. јула
и 27.септембра 2018. године. На план набавки и измене прибављена је сагласност Управног
одбора.
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7. ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈАМА О РАДУ ШИРОЈ
ЈАВНОСТИ
Ажурирање Информатора о раду.
Ажурирање и одржавање интернет презентације Завода на веб страници www.zzskgns.rs.
Сарадња са штампаним и електронским медијима у циљу презентације рада Завода и
промоције културног наслеђа на територији Града Новог Сада. Примљено је и обрађено
укупно 33 захтева.
Дато је четири информација од јавног значаја адвокату Јелени Сокић и Миљани Милекић,
као и три информације Отвореној канцеларији, Сектора за правне и опште послове Града
Новог Сада.

8.МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ЗА БУДУЋНОСТ
МИСИЈА
Делатност Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада је заштита
непокретних културних добара (споменика културе, просторно културно-историјских
целина, знаменитих места и археолошких налазишта). Посебне активности Завода усмерене
су на истраживање, ревитализацију и презентацију културних добара на територији Града.
Заштита и промоција културног наслеђа Града Новог Сада у циљу његовог унапређења,
коришћења и популаризације главни је задатак Завода. Значај културног наслеђа Града
Новог Сада истакнут је и у Стратегији одрживог развоја града Новог Сада од 2016. до 2020.
године.
ЦИЉЕВИ ЗА БУДУЋНОСТ
Приoритетни циљеви Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и даље ће
биће усмерени на истраживање и заштиту непокретних културних добара и добара под
претходном заштитом, на израду и реализацију конзерваторско-рестаураторских пројеката у
циљу обнове културних добара. Активности ће нарочито бити усмерене на израду
конзерваторско – рестаураторских услова и пројеката за обнову објеката (фасада и кровова)
ПКИЦ Горње и Доње Петроварадинске тврђаве са Подграђем, као објеката и на простору
старог језгра Новог Сада.
Један од циљева Завода је и да обезбеди помоћ и едукацију заинтересованим странама, да
на одговарајући начин користе непокретна културна добра и да што боље чувају своје
културно наслеђе као део културног идентитета свог града.
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Поред тога Завод ће наставити да ради на дигитализацији културног наслеђа, јер је у ери
дигиталне трансформације, дигитализација постала неминовност у свим сферама живота и
пословања, па сам тим и нужност у домену културе. У Стратегији развоја културе Републике
Србије од 2017. до 2027. значајно место заузима дигитализација културног наслеђа, чији је
крајњи циљ видљивост и доступност културног наслеђа. Стратегија културног развоја града
Новог Сада за период 2016–2026. године препознаје такође дигитализацију културне баштине
кроз стварање заједница окупљених око наслеђа града у дигиталном простору, као и
едукацију грађана и њихово учешће у културном животу.
Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, као и до сада, иницираће сарадњу
са удружењима, односно организацијама које оснивају грађанке и грађани, а које се баве
заштитом и промоцијом културне баштине, на различитим пројектима, у циљу унапређења и
популаризације културног наслеђа. Својим деловањем и учешћем у многобројним
пројектима, Завод је у многоме допринео и доприноси реализацији активности Града Новог
Сада, у оквиру Омладинске престонице Европе 2019. и Европске престонице културе 2021.

ДИРЕКТОР
_________________________
мр Синиша Јокић
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