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2.
За тачност података одговоран је Горан Радовановић
3.
Датум првог објављивања информатора 25.12.2010. год.
4.
Датум последње измене или допуне или последње провере тачности унетих података
18.10.2019. године
5.
Увид у информатор се може остварити у просторијама Завода за заштиту споменика културе
„Ваљево“ у ул. Миловна Глишића бр: 2, у Ваљеву.
6.
Веб адреса информатора са које се може преузети електронска копија докумена је www.vaza.co.rs
Завод за заштиту споменика културе “Ваљево”, са седиштем у улици Милована Глишића бр.2 у
Ваљеву, основан је 1986. године. Оснивачи су СО Ваљево, СИЗ Основног образовања и
васпитања, културе и информисања, СИЗ становања комуналних делатности и грађевинског
земљишта СО Ваљево.
Одлукама о приступању оснивања Завода и поверавању делатности и послова заштите
непокретних културних добара, приступиле су општине:
ЉИГ ............................................(Одлука СО Љиг број 1636/1-86 од 7.11.1986. год.),
ЛАЈКОВАЦ ............................................(Одлука бр.06/116-86-01 од 26.11.1986. год.),
МИОНИЦА................................................. (Одлука бр.01-116/86 од 22.12.1986. год.),
ОСЕЧИНА.................................................. (Одлука бр. 060-1981.86-01 и 060-672/86),
УБ ................................................................ (Одлука бр.61/1-87 од 28.02.1987. год.),
КРУПАЊ......(Одлука бр.105/86 од 4.12.1986. год. и 633–3/86–01 од 7.01.1987. год.),
ЉУБОВИЈА.......................................................... (Одлука бр.110 0д 24.12.1986. год.).
Решењем о утврђивању територије Завода за заштиту споменика културе ("Сл. гласник
Републике Србије" бр. 48/95) проширена је територијална надлежност и на општине Шабац,
Лозница, Владимирци, Богатић, Коцељева и Мали Зворник.
У свом раду а везано за остваривање основне делатности Завод примењује :
- Закон о културним добрима (“Службени гласник РС“ бр. 71/94);
- Закон о општем управном поступку (“Службени гласник РС“ бр. 18/2016);
- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука
УС РС, 24/2011 (чл. 88. и 89. нису у пречишћеном тексту), 121/2012 42/2013 - Одлука УС РС,

50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018, 31/2019 и
37/2019 – др. закон)
Рад Завода регулисан је:
- Законом о јавним службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон,
81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон)
- Правилником о ближим условима за почетак рада и обављања делатности установа
заштите културних добара (“Службени гласник РС” бр. 21/95)
- Законом о култури (“Службени гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - испр.)
- Законом о културним добрима (“Службени гласник РС“ бр. 71/94)
- Законом о запосленима у јавним службама („Службени гласник РС”, број 113/17 и 95/2018)
- Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Службени гласник РС” број 106/2018).
ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Основна делатност установе је заштита споменика културе, просторно- културно- историјских
целина, археолошких налазишта и знаменитих места.
Делатност заштите културних добара чине:
- истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
- предлагање и утврђивање културних добара;
- вођење регистра и документације о културним добрима;
- пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара сопственицима и
корисницима тих добара;
- старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
- предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
- прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних културних добара;
- спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
- издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на њиховој заштити;
- проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и пројекте с
одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и коришћења одређеног
непокретног културног добра;
- учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова путем достављања
расположивих података и услова заштите непокретних културних добара и учествује у
разматрању предлога просторних и урбанистичких планова;
- објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним добрима;
- израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и изводи те радове
у складу са законом;
- остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних културних добара
- обавља и друге послове утврђене законом. (члан 7. Службени гласник РС“ бр. 71/94)
Иста се остварује кроз издавање управноправних аката предвиђених Законом о културним
добрима, као и аката у спровођењу обједињене процедуре предвиђених Законом о планирању и
изградњи:

- Услова за предузимање мера техничке заштите
- Решењa о сагласности на пројектну документацију
- Условa и мишљења датих при изради просторних и урбанистичких плановa
- Решења о забрани и обустави изведених радова
- Предлогa за извршење Решења
- Прекршајних и кривичних пријава
- Надзор и преглед и провера изведених радова,
- извођење мера техничке заштите на НКД,
конзервација и рестаурација
- Истраживања археолошких налазишта
- Евидентирања непокретних културних добара
- Израда предлога за утврђивање НКД и категоризацију
- Пријаве централном регистру
УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
Завод користи објекат у ул. Милована Глишића бр.2. у Ваљеву где се налазе канцеларије Завода
и део приземља објекта у ул. Бирчаниновој бр. 23, који је намењен за представљање материјала
из домена Заштите културног наслеђа.
Службене просторије Завода смештене су у део стамбене куће која је саграђена 1903. године
а која је део шире зоне заштићене целине Тешњар. Иако је део ове стамбене куће
адаптиран у службене, неадекватан је и недовољан за потребе рада завода:
Укупна површина простора износи око 192 м2 и састоји се од приземља и адаптираног
поткровља. Адаптација поткровља извршена је 1997. год. Висина плафона у приземном делу
износи 3.5м. Висина у поткровљу је у просеку 2,4 м.
Целокупан простор објекта организован је у 7 (седам) просторија у којима тренутно ради 13
запослених радника. Од укупне површине објекта заједничке просторије, ходници и
санитарни чвор имају површину око 60м 2 (31%). Радни простор има површину око 116м 2.
Канцеларија директора има повшину од 18м 2. Радни простор у коме раде архтекте (3) и техничар
(1) има површину од око 18м 2 (по раднику 4.5м2) а минимални радни простор за архитекту
према стандардима износи 10м2. У другој просторији су смештени радници истраживачког
одељења укупне корисне површине око 28м2 (по раднику 7м2).
Завод не поседује адекватан простор за привремено депоновање, обраду и анализу
археолошких налаза. Налази се допремају у Завод на анализу и документовање, а након годину
дана или дуже предају се надлежном територијалном музеју. Годишње се обави 2 до 3
археолошка истраживања, што износи од 2000 до 20000 предмета. Покретни налази се чувају у
канцеларији истраживачког одељења.
Документација Завода чува се у вертикалним дрвеним ормарима који су распоређени у
просторијама приземља, што није адекватан начин чувања са становишта безбедности од
природних непогода и крађе.
Само њен мањи део, као што су хард дискови за дигиталну документацију и фото
документација, смештен је у металним касама које су старе али релативно безбедне.

Установа поседује основну компјутерску опрему за сваког радника, прилично уједначеног
квалитета, и распоређена је углавном у складу са потребама радног места.
Недостају плотери за штампање пројеката већих формата од А3, као и скенер за веће формате,
минимум А3, (опрему користе оба одељења).
Заводу недостаје конзерваторска радионица у оквиру постојећег простора установе, тако да
конзерватор користи своје приватне просторије без надокнаде.
Имовина Завода су и 2 возила: “Шкода– Фабија” (2005.) и „Дачија-Сандеро“ (2018.), која је
пролетос купљена. Природа посла везаног за учестале одласке на терен изискује и употребу
приватних возила запослених, нарочито у сезони теренског рада.
Завод и надаље покушава да реши проблем неадекватног простора за рад, односно да у
договору са Управом града нађе адекватан простор.
Министарство културе и информисања је спремно да финансира санацију и реконструкцију
будућег објекта Завода у целини, будући да је у питању Републичка установа културе.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КАДРОВА
Број и структура запослених у Заводу су одређени Правилником о ближим условима за почетак
рада и обављања делатности установа заштите културних добара. (“Службени гласник РС”
бр.21/95), као и Правилником о организацији и систематизацији послова, који је у поступку
добијања сагласности од Градоначелника града Ваљева. Систематизацијом је предвиђено 13
извршилаца. Тренутно је у Заводу за заштиту споменика културе 10 запослених. Од тог броја
једно је руководеће место (место директора) и 9 радних места која су организована у три службе.
У Заводу за заштиту споменика културе -ангажовано је једно лице по уговору о
привремено-повременим пословима , Љубица Васиљевић, етнолог. Завод ангажује агенцију за
услуге чишћења просторија.
Руководилац и три службе.
Служба општих послова
1 дипл.правник, ВСС,секретар Завода
1 радник на пословима благајне и књиговодства, ССС правни биротехничар
1 радник на пословима компјутерске обраде података, ССС техничког смера
Служба техничке заштите и пројектовања:
2 дипломирана арх. инжењера, ВСС (једна на породиљском одсуству, ангажована замена)
Служба за заштиту, истраживање и документацију:
1 археолог, ВСС,
1 историчар уметности, ВСС
1 фотограф, ССС
1оперативни технолог за конзервацију, ВС

Од 10 тренутно запослених радника, 6 су са високом школском спремом, један са вишом и три
са средњом стручном спремом.
Два запослена са ВСС су у звању вишег стручног сарадника, а троје са ВСС су
у звању саветника.
Један радник Завода има завршене постдипломске студије, археолог Радивоје Арсић.
Један запослени у Заводу је доктор техничких наука, директор Ксенија Стевановић.
Архитекте поседују Лиценце одговорног пројектанта, уређења слободних простора и
унутрашњих инсталација водовода и канализације, М. Крстивојевић Лиценцу за одговорног
извођача радова објеката високоградње и унутрашњих инсталација водовода и
канализације.
Фотограф завода М. Марковић има звање мајстора фотографије.
Завод тренутно има 10 запослених, од тог броја је једно руководеће место и 9 радника
запослених на неодређено а према броју запослених Завод у Ваљеву је међу најмањим
Заводима у Србији.
Завод је надлежан за територију, која није у подједнакој мери истражена. Велики број
евидентираних објеката чека израду документације и предлога за проглашење.
На овом простору тренутно је према евиденцији Завода преко 1700 археолошких налазишта
која уживају претходну заштиту, а реалан број је вероватно за 50% већи.
Приказ запослених у Заводу са коефицијентима за 2019.годину

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

радно место

коефицијенти

др Ксенија Стевановић
архитекта

директор

23,20 + 2,16=
27г. 10м.
25,36 1.20 %

Горан Радовановић
дипломирани правник

9г. 8м.
2.80%

20,42

Снежана Маринковић
књиговођа

виши сарадник на 18,70 +1,17=
заштити
културног
19,87
наслеђа
шеф рачуноводства
11,10

38г.4м.
15,20%

12,78

Милан Арсенић
техничар - економиста

администратор
података

24г. 10м
6.00%

11,76

Милка Крстивојевић
дипл. инж. архитектуре

конзерватористраживач саветник

26г. 6м.
22,40 6,40%

23,83

мр Радивоје Арсић
археолох

конзерватор
истраживач саветник

19г.
22,40 6.00%

23,74

Весна Павићевић
дипл. инж. архитектуре

конзерватористраживач саветник

17г. 6м.
22,40 6,40%

18,80

базе
11,10

минули рад

укупно

25,66

8.
9.
10.

Зорица Марковић
историчар уметности

виши конзерватор

12г .2м.
18,70 2,00%

18,00

Миодраг Марковић
сликар - конзерватор

виши конзерватор –
рестауратор техничар

32г.
13,20 12.80 %

14,89

Милан Марковић
мајстор фотографије

виши фотограф

28г. 11м
11,10 11,60%

12,38

Велики део активности Завода су текућа издавања услова, сагласности, надзора и забрана. Обим
посла је за постојећи број запослених велики, као и напори сарадника да се послови обаве
квалитетно и у року.
Велики део послова се обавља преко спољних сарадника посебно у теренском раду, као што
су археолошка истраживања и израда техничке документације. Обим и разноврсност
активности Завода захтева запошљавање једног етнолога, једног архитекте, једног
историчара уметности, а у ближој перспективи и једног археолога.
Оспособљеност стручног кадра је на високом нивоу што се види из лиценци стручних и
академских звања које поседују запослени у Заводу. Уједно су и оспособљени за рад у
одговарајућим софтверима.
ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА
Завод остварује јавност рада путем средстава јавног информисања,
одржавањем конференција за новинаре, давањем изјава овлашћених лица,
објављивањем на web-site-у, издавањем и дистрибуирањем стручних, научних и
популарних публикација о културним добрима, организовањем предавања,
изложби и других облика културно-образовне делатности, објављивањем програма
и плана рада Завода и на други погодан начин.
Јавност рада остварује се и јавношћу рада Управног одбора 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 о раду Завода само на основу
овлашћења директора. Изузетно, руководиоци радова на објектима могу давати
обавештења о току радова заинтересованим органима и организацијама.
Такође, Завод у свом раду остварује јавност рада применом одредаба Закона
о слободном присрупу информацијама од јавног значаја („Сл. Гласник РС“, бр.
120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
Завод за заштиту споменика културе „ Ваљево “ поступа у складу са Законом о доступности
информацијама од јавног значаја. Завод за заштиту споменика културе „ Ваљево “ доставља
тражиоцу информацију, сваку информацију, која у смислу Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја, јесте информација којом располаже Завод за заштиту
споменика културе „ Ваљево “, 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.
Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацији
од јавног значаја. Захтев се подноси поштом или достављањем Писарници Завод за заштиту
споменика културе „Ваљево“, ул. Милована Глишића бр. 2, Ваљево. Захтев се може поднети и
усмено на записник или путем електронске поште након чега се заводи у Писарници .
Завод за заштиту споменика културе „Ваљево“ је 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, док се разлог тражења не мора
навести.
Завод наплаћује само трошкове умножавања и упућивања копије документа.
По захтеву се поступа без одлагања, најдуже у року од 48 сати, 15 дана или до 40 дана, у
зависности од врсте тражене информације.
Завод је обавезан да омогући приступ информацији или да донесе решење којим се захтев одбија
из разлога одређених Законом.
Подносилац има право жалбе, односно да покрене управни спор против решења Завода, као и у
случају да Завод нити удовољи заахтеву нити донесе решење којим се захтев одбија, односно на
закључак којим се захтев подносиоца одбацује као неуредан.
ФОРМУЛАР ЗАХТЕВА:
Завод за заштиту споменика културе „ Ваљево“
Ваљево
Ул. М. Глишића 2
ЗАХТЕВ
за приступ информацији од јавног значаја
На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(„Службени гласник РС", бр. 120/04 и 54/07), од горе наведеног органа захтевам:
□
обавештење да ли поседује тражену информацију;
□

увид у документ који садржи тражену информацију;

□

копију документа који садржи тражену информацију;

□

поштом

□

електронском поштом

□

факсом достављање копије документа који садржи тражену информацију:1

□

на други начин:

Овај захтев се односи на следеће информације:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1

.

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________
У кућици означити начин достављања копије докумената
ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ,
ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
У вршењу својих надлежности, обавеза и овлашћења, Завод поступа у
складу са прописима којима је регулисана његова делатност.
Завод врши делатност заштите, коришћења и презентације споменика
културе, просторних културно-историјских целина, археолошких налазишта и
знаменитих места као непокретних културних добара и њихове заштићене околине,
у поступцима који су регулисани Законом о културним добрима и подзаконским
актима, Законом о општем управном поступку, Законом о планирању и изградњи и
другим прописима.
На захтев надлежних органа и институција, Завод израђује услове чувања,
одржавања и коришћења непокретних културних добара, као и непокретних добара
која уживају претходну заштиту и доставља их органу надлежном за припремање
просторног, односно урбанистичког плана, ради њиховог уграђивања у просторне и
урбанистичке планове.
Завод сарађује са сопственицима и носиоцима права коришћења непокретних културних добара,
урбанистичким и организацијама за заштиту природе и животне средине, туристичким,
васпитним, образовним, научним и другим организацијама на заштити, коришћењу и
пропагирању непокретних културних добара.
УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА
И ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА
Завод поступа у складу са Законом о општем управном поступку
када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима,
обавезама или правним интересима физичких и правних лица.
У складу са одредбама Закона о културним добрима и одредбама Закона о општем управном
поступку, Завод поступа позахтевима 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 непокретним културним добрима.
У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем и Уредбе о локацијским условима Завод утврђује
услове за предузимање мера техничке заштите за извођење радова на непокретним
културним добрима, на захтев надлежног органа, у поступку обједињене процедуре.
ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
У складу са одредбом члана 132. став 2. и 4. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Завод доставља у електронској

форми Управи за јавне набавке тромесечне извештаје о поступцима јавних набавки
и закљученим уговорима. Извештаји се достављају на обрасцима које је прописала
Управа за јавне набавке, најкасније до 10. у месецу који следи по истеку
тромесечја.
Завод је, на основу Финансијског плана и Програма рада за 2019. годину
израдио План јавних набавки за 2019. годину.
План јавних набавки је постављен на Порталу јавних набавки.
ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Информације које настају у раду или у вези са радом Завода чувају се у архиви Завода, у
регистраторима и полицама, у дрвеним и металним орманима.
Све информације које Завод има у електронској форми редовно се одржавају складиштењем на
хард диск сваког појединачног рачунара којем може да приступи само овлашћено лице.
ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЗАВОД
ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Завод омогућава приступ свим информацијама које се налазе у њговом поседу без
ограничења.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ „ВАЉЕВО“
ЗА 2018. ГОДИНУ

Фебруар 2019. године
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II УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Завод за заштиту споменика културе “Ваљево” са седиштем у Улици Милована
Глишића бр. 2 у Ваљеву, основан је 1986. године. Оснивачи су СО Ваљево,
СИЗ Основног образовања и васпитања, културе и информисања, СИЗ
становања комуналних делатности и грађевинског земљишта СО Ваљево.
Одлукама о приступању оснивању Завода за заштиту споменика културе
"Ваљево" и поверавању делатности и послова заштите непокретних културних
добара
ОСНИВАЊУ СУ ПРИСТУПИЛИ ОПШТИНЕ :
ЉИГ (Одлука СО Љиг број 1636/1-86 од 7.11.1986. год.)
ЛАЈКОВАЦ (Одлука бр.06/116-86-01 од 26.11.1986. год.)
МИОНИЦА (Одлука бр.01-116/86 од 22.12.1986. год.)
ОСЕЧИНА (Одлука бр. 060-1981.86-01 и 060-672/86)
УБ (Одлука бр.61/1-87 од 28.02.1987. год.)
КРУПАЊ (Одлука бр.105/86 од 4.12.1986. год. и 633–3/86–01 од 7.01.1987. год.)
ЉУБОВИЈА (Одлука бр.110 0д 24.12.1986. год.)
Решењем о утврђивању територије Завода за заштиту споменика културе "Сл.
гласник Републике Србије" бр. 48/95 проширена је територијална надлежност и
на општине Шабац, Лозница, Владимирци, Богатић, Коцељева и Мали Зворник.
У свом раду а везано за остваривање основне делатности Завод примењује :
- за заштиту непокретних културних добара Закон о културним добрима
(“Службени гласник РС“ бр. 71/94)
- за издавање Решења о условима за предузимање мера техничке заштите,
Решења о сагласности на пројектну документацији,
Решења о обустави радова и Решења о забрани радова,
Закон о културним добрима (“Службени гласник РС“ бр. 71/94) и Закон о
општем управном поступку (“Службени гласник РС“ бр. 18/2016)
Рад Завода регулисан је:
- Законом о јавним службама (“Службени гласник РС” бр. 42/91, 71/94,
79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. закона и
83/2014 - др. закон)
- Правилником о ближим условима за почетак рада и обављања делатности
установа заштите културних добара (“Службени гласник РС” бр. 21/95)
- Законом о култури (“Службени гласник РС” бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 испр.)
- Законом о културним добрима (“Службени гласник РС“ бр. 71/94)
- Посебним колективним уговором за установе културе чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе
(“Службени гласник РС” број 10/2015).
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III ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ
Основна делатност установе је заштита споменика културе, просторно
културно историјских целина, археолошких налазишта и знаменитих места.
Делатност заштите културних добара чине:
-

-

истраживање и евидентирање добара која уживају претходну заштиту;
предлагање и утврђивање културних добара;
вођење регистра и документације о културним добрима;
пружање стручне помоћи на чувању и одржавању културних добара
сопственицима и корисницима тих добара;
старање о коришћењу културних добара у сврхе одређене законом;
предлагање и праћење спровођења мера заштите културних добара;
прикупљање, сређивање, чување, одржавање и коришћење покретних
културних добара;
спровођење мера техничке и физичке заштите културних добара;
издавање публикација о културним добрима и о резултатима рада на
њиховој заштити;
проучава непокретна културна добра и израђује студије, елаборате и
пројекте с одговарајућом документацијом ради најцелисходније заштите и
коришћења одређеног непокретног културног добра;
учествује у поступку припремања просторних и урбанистичких планова
путем достављања расположивих података и услова заштите непокретних
културних добара и учествује у разматрању предлога просторних и
урбанистичких планова;
објављује грађу о предузетим радовима на непокретним културним
добрима;
израђује пројекте за извођење радова на непокретним културним добрима и
изводи те радове у складу са законом;
остварује увид у спровођење мера заштите и коришћења непокретних
културних добара и
обавља и друге послове утврђене законом

Иста се остварује кроз издавање управноправних аката предвиђених Законом
о културним добрима :











Решења о условима за предузимање мера техничке заштите
Решења о сагласности на пројектну документацију
Услова и мишљења датих при изради просторних и урбанистичких
планове
Решења о забрани и обустави изведених радова
Предлога за извршење Решења
Прекршајне и кривичне пријаве
Надзор, преглед и провера изведених радова
Извођење мера техничке заштите на НКД
Конзервација и рестаурација
Истраживања археолошких налазишта
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Евидентирање непокретних културних добара
раду предлога за утврђивање НКД и категоризацију
Пријаве централном регистру

IV ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА У 2018. ГОДИНИ
ОДНОС ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Планом рада за 2018. годину предвиђено је 36

програма који су наведени у

усвојеном Програму рада Завода за 2018. годину. На мерама техничке
заштите, конзервације и истраживања Завод је конкурисао са 15 програма, а
добио је средства за реализацију 13 програма и то:
Финансирани од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања:
- Санација чесме и дела партера Спомен- костурнице церским борцима
на Текеришу
- На Цркви, спомен костурнице у Пецкој изведени су радови на споменику
страдалим војницима, у порти
- Санација и реконструкција Војног гробља у Јаловику / Владимирци
- Санација и реконструкција Споменика Јанку Катићу и палим борцима у
селу Крнић
Финансирани од стране Министарства културе и информисања:
- Археолошки радови на позноантичком локалитету Анине / Лајковац
- Реконструкција храма Рођења Пресвете Богородице у Славковици /Љигнаставак радова
- Израда предлога за утврђивање 6 објеката за Непокретна Културна добра.
- Сликарско-рестаураторске радионице на рестаурацији иконостаса и
ентеријера цркве у Мачванском Прњавору и цркве у Богатићу
Финансирани од стране Општине Лајковац:
- Археолошко истраживање позноантичког комплекса Анине
- Реконструкција и санација воденице у Марковој цркви/ Лајковац
- Реконструкција и санација вањарице у Марковој цркви/ Лајковац
Средства која сваке године град Ваљево опредељује за програмску активност
усмерена су на наставак истраживања на средњовековном локалитету
Бранговић/ Ваљево
Током 2018.године реализовани су и програми за које су добијена средства
претходне године и то:
- Реализовани су радови на Цркви Успења Пресвете Богородице у
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Липолисту
- Санација и реконструкција прочеља споменика Церским борцима на
Текеришу
Крајем 2018.е године добијена су средства од Министарства културе и
информисања за још један програм:
- Санација кровне конструкције Старе железничке станице у Ваљеву, који ће
бити реализовани до септембра 2019.е године.
Учешће Завода на стручним скуповима, стручном усавршавању, као и
организовање истих, такође показује тенденцију раста, а посебно су важна
излагања радова на међународним научним скуповима. Поменуте активности
су део усавршавања и напредовања стручног кадра. Остале активности Завода
са мањим осцилацијама су се кретале у границама прошлогодишњих.

МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ
1. На Храму Ваведења пресвете богородице у Славковици,
Изведени су тротоар, подови и малтерисање храма. Радове је финансирало
Министарство културе и информисања, а извођач радова је„Никовић
Компани“ д.o.o. из Београда; надзор обавио Завод
2. Знаменито место Спомен- костурница Текериш – споменик од изузетног
значаја
Изведени су радови санације чесме и дела партера.
Радове је Финансирало Министарство за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања, а извођач је Горан Чпајак ПР Београд
Надзор обавио Завод
Завршени конзерваторски радови на прочељу споменика /круни, грбу и
подлози од кулијеа/ по програму из претходне године
Извођач радова је: Горан Чпајак ПР Београд
3. Назив споменика и статус: Воденица у Марковој цркви
Врста радова..........…
Текуће одржавање
Радове финансирала ......… Општина Лајковац
Извођач радова...Занатско столарска радња Верица Обренић, Доњи Мушић
4. Назив споменика и статус: Ваљарица у Марковој цркви
Врста радова..........…
Обнова и ревитализација ваљарице
Радове финансирало .........Општина Лајковац
Извођач радова................…Столарска радионица „Храст“ Зоран
Радовановић, Стрмово ..…
5. Назив споменика и статус: Археолошки локалитет Анине, археолошко
налазиште
Врста радова..........…
Конзервација зидова
Радове финансирало .........Општина Лајковац
Извођач радова................…Завод и „Светозар Ђурић“ Ваљево
6. На Цркви, спомен костурнице у Пецкој изведени су
Радови које је финансирало Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Извођач радова је доо «Бајица», Смедерево;
Надзор обавио Завод
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7. На цркви Успење Пресвете Богородице у Липолисту изведени радови
реконструкције. Радове је финансирало Министарство културе и
информисања, а извођач радова је„Никовић Компани“ д.o.o. из Београда;
надзор обавио Завод
8. Санација и реконструкција Војног гробља у Јаловику, Општина
Владимирци Радове је финансирало Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Извођач радова је Завод
9. Санација и реконструкција Споменика Јанку Катићу и палим борцима у
селу Крнић, Радове је финансирало Министарство за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања. Извођач радова је Завод
10. Сликарско-рестаураторске радионице на рестаурацији иконостаса и
ентеријера цркве у Мачванском Прњавору и цркве у Богатићу, Радове
је
финансирало Министарство културе и информисања, а извођач радова је
атеље „Метаноја.рс“ из Ваљева
НАДЗОР
Надзор обухвата преглед и контролу радова на лицу места, потписивање
дневника радова, предлед и потписивање листова грађевинске књиге и
обрачунских ситуација.
1. Извођење радова на Ваљарици у Марковој Цркви, стручни надзор
2. Извођење радова на чесми и партеру, Текериш,.стручни надзор
3. Извођење радова на Воденици у Марковој Цркви, стручни надзор
4 Извођење реконструкције цркве у Славковици, конзерваторски надзор
5. Стручни и конзерваторски надзор на извођењу радова на цркви Успење
Пресвете Богородице у Липолисту - завршетак радова на реконструкцији
6. Конзерваторски надзор на извођењу радова на реконструкцији Кур Салона у
Бањи Ковиљачи
7. Текериш, спомен костурница конзерваторски надзор радова: равна
површина споменика, круна, грб и слова
8. Пресецање капиларне влаге у зидовима цркве у Богатићи Хио технологијом
9. Санација капиларне влаге у зидовима цркве Св. Великомученика Георгија у
манастиру Боговађа код Лајковца
10.Санација влажног малтера у каменом
соклу цркве у Рабровици
11. Рестаурацијa иконостаса цркве у Прњавору.
ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Израда техничке документације за конзерваторске радове на згради Старе
железничке станице у Ваљеву
2. Израда пројектне документације конзервације и презентације на остацима
раносредњовековне цркве на Орловинама, Општина Мали Зворник 01.2018.
3. Пројекат инвестиционог одржавања за цркву Успење Пресвете Богородице у
Липолисту
4. Израда главног пројекта конзерваторских радова на санацији фасаде цркве
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св. Великомученика Георгија у манастиру Боговађа.
5. Усклађивање пројекта за цркву у ман. Боговађи са одобреним средствима
Општине Лајковац
6. Израда техничке документације за извођење радова на реконструкцији
Ваљарице у Марковој цркви
7. Израда техничке документације за извођење радова на текућем одржавању
Воденице у Марковој цркви
8. Израда техничке документације за конзерваторске радове на локалитету
Анине
9. Израда пројекта археолошког истраживања и конзервације цркве на
локалитету Јеринин град Бранговић
10. Израда пројекта археолошког истраживања позноантичког коплекса на
локалитету Анине, село Ћелије, општина Лајковац
11. Израде дела пројекта конзервације Византијске базилике из 6. века са
локалитета Орловине, Мали Зворник.
12. Израда дела конкурсне документације за Сретеновића воденицу, Лајковац
13. Израда пројекта заштитних археолошког истраживања утврђења Јеринин
град Словац.
14. Израда Пројекта рестаурације и партерног уређења споменика борцима
погинулим у Балканским и Првом светском рату у Попучкама.
15. Израда пројекта рестаурације 53 споменика погинулих у Првом светском
рату у порти цркве Св. Пророка Илије у Јадранској Лешници поред Лознице.
16. Израда пројекта рестаурације и партерног уређења Споменика 17. пука у
Лојаници поред Владимираца.
17. Израда техничке документације са археолошког истраживања локалитета
Јеринин град Бранговић 2017.
18. Израда техничке документације са археолошког истраживања локалитета
Анине село Ћелије 2017.
19.Израда техничке документације са заштитних археолошких ископавања
поред цркве у Славковици.
20.Израда пројекта у оквиру сликарско-рестаураторске радионице на
рестаурацији иконостаса и ентеријера цркве у Прњавору и цркве у Богатићу
.21. Израда техничке документације за Предлог одлуке о утврђивању добара
под претходном заштитом за НКД - зграда Хипотекарне банке у Ваљеву
22. Израда техничке документације за Предлог одлуке о утврђивању добара
под претходном заштитом за НКД - црква Св. пророка Илије у Јадранској
Лешници
23. Израда техничке документације за Предлог одлуке о утврђивању добара
под претходном заштитом за НКД - црква Св. апостола Петра и Павла у
Лешници
24. Израда техничке документације за Предлог одлуке о утврђивању добара
под претходном заштитом за НКД - црква Вазнесења Господњег у Цветуљи
25. Израда техничке документације за Предлог одлуке о утврђивању добара
под претходном заштитом за НКД - црква Св. Илије у Меховинама
26. Израда техничке документације за Предлог одлуке о утврђивању добара
под претходном заштитом за НКД - црква Св. апостола и јеванђелисте Луке
у Јаловику
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АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
1. Конзервација остатака римске виле рустике објекат 1 просторије 1-6 на
локалитету Анине, општина Лајковац
2. Археолошка истраживања познантичког комплекса грађевина на локалитету
Анине, општина Лајковац
3. Археолошка истраживања утврђења Јеринин град, Бранговић, град Ваљево
ПРЕДЛОЗИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ КУЛТУРНИХ ДОБАРА
1. Предлог за проглашење Археолошко налазиште Орловине, Мали Зворник
2. Предлога за проглашење цркве Св.Илије у Меховинама, општина
Владимирци за непокретно културно
3. Предлог за проглашење цркве Св.Петра и Павла у Лешници, у близини
Лознице за непокретно културно добро – споменик културе.
4. Предлог за проглашење цркве Св. Пророка Илије у Јадранској Лешници,
поред Лознице за непокретно културно добро – споменик културе.
5. Предлог за проглашење цркве Вазнесења Господњег у Цветуљи поред
Крупња за непокретно културно добро – споменик културе
6. Предлог за проглашење цркве Св.апостола и јеванђелисте Луке у Јаловику
за непокретно културно добро – споменик културе
7 .Предлог за проглашење некадашње Хипотекарне банке у Ваљеву за
непокретно културно добро – споменик културе.
8.Предлог за проглашење Споменика 1300 каплара на Рајцу за НКД

УЧЕШЋЕ У ИЗРАДИ ПРОСТОРНИХ И УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА
1. Израда уУслова чувања, одржавања и коришћења за потребе Плана
детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац-Лозница, Шабац и
Богатић.
2. Израда услова чувања, одржавања и коришћења за израду Просторног
плана
подручја
посебне
намене
инфраструктурног
коридора
високонапонског далековода 2 х 400 кv Бајина башта-Обреновац
3. Израда услова чувања, одржавања и коришћења за потребе израде Плана
детаљне регулације за пословно-производну зону у делу насеља Шушеока,
општина Мионица
4. Израда услова чувања, одржавања и коришћења за потребе Плана
детаљне регулације Производну делатност дрвно-прерађивачке индустрије у
делу насељеног места Мрчић.
5. Израда услова чувања, одржавања и коришћења за потребе Плана
детаљне регулације дела пута Крупањ-Кржава у општини Крупањ
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6. Израда услова чувања, одржавања и коришћења за потребе израде плана
измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лајковац.
7. Израда услова чувања, одржавања и коришћења за потребе Просторног
плана посебне намене планине Цер.
8. Израда услова чувања, одржавања и коришћења за израду просторног плана
детаљне регулације изградње далековода 110kV Љубовија-Граница БиХ
9. Измена и допуна плана генералне регулације насеља Љиг
10. План генералне регулације „ЈУГ“ у Ваљеву
11. Измена и допуна плана генералне регулације Лознице
12. План Детаљне регулације „Стари мост“ у Малом Зворнику
13. План детаљне регулације дела пута Крупањ-Кржава у општини Крупањ
14. План генералне регулације за насељено место Лајковац (измене и допуне)
УСЛОВИ ЗА
ГЕОЛОШКА,
ХИДРОГЕОЛОШКА
ИНДУСТРИЈСКА ПОСТРОЈЕЊА

ИСТРАЖИВАЊА

И

Односи се на издавање Услова чувања, одржавања и коришћења на
просторима где се раде Просторни и Урбанистички планови, најчешће за
експлоатацију на том подручју /рударска експлоатација нпр , постављање
постројења индустријских, инфраструктуре…./, а по увиду на терену. Услови се
издају за територију оба округа за које је Завод надлежан, Колубарског и
Мачванског, односно за свих 14 општина које припадају истим.
У 2018.ој години издато је 24 услова од стране археолошке и архитектонске
службе.
УТВРЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ И
ДРУГИХ РАДОВА НА НКД
Ова категорија услова односи се на дефинисање мера заштите на
споменицима за које се подносе захтеви за интервенције.
У издавању услова учествују сви сектори Завода увидом стања споменика на
терену. За споменике у категорији Изузетног значаја, Завод предлаже услове
које шаље Републичком заводу за заштиту споменика културе на разматрање
и на коначно дефинисање истих.
У 2018.ој години обрађено је и издато 87 услова за предузимање мера
техничке заштите и других радова на непокретном културном наслеђу.

ИЗДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА НКД

ПРОЈЕКТЕ

И

ДОКУМЕНТАЦИЈУ

НА

Стручна служба Завода издаје и сагласности на припремљене пројекте за
извођење радова на споменицима културе.
Током 2018.е Завод је издао 25 сагласности на пројекте везане за објекте
који су део непокретног културног наслеђа.
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ДОКУМЕНТА ЗА СПОВОЂЕЊЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ
Завод је издао 11 аката, у форми мишљења и информација неопходних при
прибављању дозвола везаних за поступак обједињене процедуре.
ПРЕГЛЕДИ И ИЗВЕШТАЈИ О ИЗВЕДЕНИМ РАДОВИМА НА НКД
Током 2018.е године, службе Завода су израдиле 9 детаљних
извештаја, како текућих, тако и завршне који се достављају
општинама и министарствима, а везаним за стање и изведене
радове на објектима непокретних културних добара.
ТЕРЕНСКИ РАД И РЕКОГНОСЦИРАЊА
1. Надзор радовa са аспекта заштите непокретних културних добара по
пројекту „Вишегодишња примењена истраживања лежишта бора и литијума
„Јадар“ код Лознице,
2. Надзор земљаних радова и измештања надгробних споменика са сеоског
гробља у Скобаљу, РБ Колубара. Радови нису завршени
3. Рекогносцирања споменика у Македони, прецизније на Кајмакчалану,
Добром пољу и општина Берово, Пехчево и Делчево
ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
1. Обављена истраживања архивске и друге писане грађе која се односи на
цркве: Манастира у Лелићу, Цркве у Паунама, Цркве у Каменици, Цркве у
Драчићу
2. Истраживања ради стављање добара под претходну заштиту:
Зграда некадашњег СДК у Ваљеву, Црква Св.пророка Илије у Јадранској
Лешници, Црква Вазнесења Господњег у Цветуљи, Црква Св.Цара
Константина и царице Јелене у Врбићу, Црква Св.апостола Луке у Јаловику
и Црква Св.пророка Илије у Меховинама
3. Истраживања надгробних споменика гробља у селу Скобаљ које се претвара
у копове угља и измешта, обрађено 340 споменика
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРА И УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ И НАУЧНИМ
СКУПОВИМА
1. Излагање теме „Примери зографске праксе почетком XIX века на простору
западне Србије“ на Другој конференцији Центра за визуелну културу Балкана
и Друштва историчара уметности и визуелне културе новог века на
Филозофском факултету у Београду.
2. Скупштина секције архитеката ДКС-а Врњачка бања
3. Дан заштите ДКС-а и Скупштина презентација реализованих пројеката
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4. „Међународни пројекти и различити видови едукације“ Трибина о заштити
НКД
Архитектонско-грађевински факултет у Нишу
5. Скупштина Националног комитета ICOMOS
6. Свечанa салa Архитектонског факултета Универзитета у Београду –
обележавање Међународног дана споменика и споменичких целина.
Округли
сто под називом „Наслеђе за генерације - Генерације за наслеђе“.
7. Скупштина ДКС-а у Сремским Карловцима „Међународни пројекти обнове и
ревитализације културног наслеђа“
8. Бач, Национална свечаност поводом Велике награде Европске уније,
Округли
сто: Берлински позив на акцију у вези награђеног пројекта „Векови Бача“
9. Манифестација дани инжењера и техничара у Врњачкој Бањи у организацији
Инжењерске Коморе РС.
10. Семинар за доносиоце одлука у Новом Саду „Управљање историјским и
градским пределима – Перспективе и потенцијали за градове у Србији“
Европа ностра Србије и други.
11. Округли сто „Стање наслеђа у контексту европског наслеђа“ на
Архитектонском факултету у организацији ICOMOS-a,
12. Учешће у програму дигитализације непокретног културног наслеђа и обука
за
рад у захтеваном софтверу
13. Учешће на стручним скуповима везаним за спровођење поступака јавних
набавки
14. Учешће на скуповима правне секције Друштва конзерватора Србије
15. Научна конференција у Битољу посвећена стогодишњици пробоја
Солунског
фронта, рад: Српски војници бугарски ратни заробљеници преминули у
Македонији од 1915. до 1918. године. Конференцију је организовало
Удружење Срба Македоније.

ИЗЛОЖБЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ОБЈАВЉЕНЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ
1. 2018. Заштитна археолошка истраживања на простору хидроакумулације
Стубо-Ровни. Зборник радова /у штампи/
2. 2018. Нова археолошка рекогносцирања општине Осечина, Гласник САД-а
3. 2018. "Анине" документарни филм, смотра археолошког филма
4. У Гласнику Друштва конзерватора Србије бр.42,“Иконостас цркве Св.пророка
Илије у Меховинама“
5. У Зборнику радова Зографски кругови (други том научних издања Студије
визуелне културе Балкана, који је настао у оквиру научног пројекта бр.
177001 Министарства просвете,науке и технолошког развоја Републике
Србије) публикован рад „Примери зографске праксе почетком XIX века на
простору западне Србије“.
6.У оквиру публикације „Обреновићи у музејским и другим збиркама Србије и
Европе“ том VI биће објављен рад: Зорица Ј.Марковић, „Непозната
плаштаница Томаније Обреновић“, настала као резултат теренских
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истраживања.
7. Припрема и израда стручног рада за презентацију на Скупштини секције
архитеката ДКС-а у Врњачкој бањи 12-13.01.2018. “ Конзерваторски радови
на обнови цркве спомен костурнице посвећене Успењу Пресвете Богородице
у Пецкој“
8. Учешће у Радионици „Иконостас XIX и почетка XX века – савремена
тумачења и проблеми заштите“ са темом „Заштита иконостаса“. Радионицу
је организовало удружење „АКТЕРИ“ из Ваљева у сарадњи са Заводом за
заштиту споменика културе „Ваљево“, Народним музејом Ваљево,
Одељењем за историју уметности и Центром за визуелну културу Балкана
уз фонансијску помоћ Града Ваљева.

САРАДЊА
- Сарадња са Филозофским факултетом и Историјским институтом Београд
на
заштитном археолошком истраживању локалитета Анине, Орловине, Мали
Зворник
- Сарадња са Истраживачком станицом Петница, на програмима археологије,
На образовноим програмима археологије уступањем покретних налаза на
стручну анализу и вежбу.
- Сарадња са Народним Музејом из Ваљева у археолошком истраживању
локалитета Анине
- Сарадња са Републичким заводом за заштиту споменика културе и Миром
Благојевић саветником на заштитним археолошким ископавањима на
Простору РБ Колубара
- Сарадња са Археолошким институтутом Београд на надзору и заштитним
археолошким ископавањима на коридору Е763.
ТЕКСТОВИ И ПРИЛОЗИ О ЗАВОДУ ОБЈАВЉЕНИ У МЕДИЈИМА У 2018.
Током 2018. године објављено је: 4 текста у дневном листу Политика, 13
текстова у недељнику Напред, 3 текста у Вечерњим новостима, 2 у Блицу и 10
прилога у оквиру електронских медија, а све везано за рад Завода и за
споменике културе који су у надлежности истог.
ИЗРАДА КОНКУРСНИХ АПЛИКАЦИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ
НА ЗАШТИТИ НКД
Ради конкурисања за средства намењена програмским активностима, стручне
службе Завода су припремиле 9 конкурсних апликација на име расписаних
конкурса за доделу средстава од стране Министарства културе и
информисања као и Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална
питања.
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
1. Акти спровођења обједињене процедуре: 16
2. Послови јавних набавки (планирање, израда аката, учешће у комисијама,
израда конкурсне документације итд...)
3. Израда уговора: 30
4. Саветодавна мишљења: 5
5. Акти у поступцима озакоњења објеката: 45
Низом активности Завода обухваћена су и бројна мишљења, информације и
препоруке о Непокретним Културним Добрима, извештаји о теренским
увиђајима, решења о обустави радова, учешћа у комисијама за увид и пријем
радова, поступци јавних набавки као и остале текуће делатности. Завод је
такође обавио увид у локалитет средњовековног града у Словцу и започео
инспекцијски надзор на истом.

IV УСЛОВИ У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ
Простор
Завод користи део стамбеног објекта у ул. Милована Глишића бр. 2. у Ваљеву
где се налазе канцеларије Завода као и део стамбено пословног објекта у ул.
Бирчанинова бр. 22 у Ваљеву, у ком је смештена галерија Завода “УМ етност”.
Објекат је иначе одлуком Општине пренет Заводу на коришћење како би исти
оспособио за презентацију посетиоцима. Поменута галерија се налази у
приземљу једноспратног објекта укупне површине око 150 метара квадратних.
Кров објекта је оштећен до урушавања, тако да је потребно спровести санацију
крова. Већи део приземног дела објекта који би требало да користи Завод,
закључан је од приватног лица /станара са спрата/. Завод је током 2017. год
покушао да са Општином града Ваљева регулише настале проблеме у вези са
датим објектом у Бирчаниновој 22, што до сада није дало резултата.
Службене просторије Завода смештене су у делу адаптиране стабене
куће која је саграђена 1903. године као породична кућа. Овај објекат је део
заштићене зоне старе чаршије Тешњар.Укупна површина простора износи око
192 m2. Састоји се од приземља и адаптираног поткровља. Адаптација
поткровља извршена је 1997. год. Висина плафона у приземном делу износи
3,5 m. Целокупан простор објекта организован је у 7 (седам) просторија у
којима тренутно ради 14 запослених радника. Од укупне површине објекта
заједничке просторије, ходници и санитарни чвор имају површину око 60 m2
31%. Радни простор има површину око 116 m2. Канцеларија директора има
повшину од 18 m2.Радни простор у коме раде архтекте(3) и техничар (1) има
површину од око 18 m2 односно око 4,5 m2 по раднику, минимални радни
простор за архитекту према стандардима износи 10 m2. У просторији су
смештени радници истраживачког одељења укупне корисне површине око 28
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m2 по раднику 7 m2. У овом простору присутна је влага а Завод не поседује
адекватан простор за привремено депоновање обраду и анализу археолошких
налаза. Налази се допремају у Завод на анализу и документовање а након
годину дана или дуже предају се надлежном територијалном музеју. Годишње
се обави 2 до 3 археолошка истраживања, 2000 до 20000 налаза, а налази се
чувају
у
канцеларији
истраживачког
одељења.
Даљим адаптацијама простора не би се дошло до осетних побољшања радних
условаДокументација Завода чува се у вертикалним дрвеним ормарима који су
распоређени у просторијама приземља, што није адекватан начин чувања са
становишта безбедности од природних непогода и крађе, а и рад у овом
простору је неуслован будући да има много прашине од документације. У
ормарима нема више места за документацију коју Завод ствара током рада.
Само њен мањи део као што су хард дискови за дигиталну документацију, фото
документација смештен је у металним касама које су старе али релативно
безбедне.
Конзерваторска радионица поседује минимум опреме.
Због неусловности рада у конзерваторској радионици за потребе исте
конзерватор користи своје приватне просторије без надокнаде. Проблем је
могуће решити добијањем и опремањем нових просторија.
Возила Завода
Завод тренутно поседује 2возила :
1. “Дачија- Сандеро” из 2018. године која је која је купњена у истој и
2. „ Шкода – Фабија” (2006.) , која је комплетно сервисирана после
хаварије, са заваривањем носача ремена мотора, као привременим
решењем
Будући да је рад Завода добрим делом везан за теренске увиде, нарочито у
сезони грађевинских радова, по потреби се користе и приватна возила, те се
планира набавка још једног возила када се за то стекну услови.
V ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА КАДРОВА
Број и структура запослених у Заводу су одређени Правилником о ближим
условима за почетак рада и обављања делатности установа заштите културних
добара (“Службени гласник РС” бр.21/95), као и Правилником о организацији и
систематизацији послова. Систематизацијом је предвиђено 16 извршиоца.
Тренутно је запослено 13 радника.
Рад Завода је организован у три службе чијим радом руководи директор
изабран на четири године у складу са законским прописима.
Службе завода :
Служба општих послова :
Секретар Завода, дипл. правник, ВСС
послови благајне и књиговодства, ССС правни биротехничар
административни радник, ССС економског смера
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послови техничке реализације, ССС техничког смера
Служба за рад на техничкој заштити:
Шеф службе, ВСС
2 дипломирана арх. инжењера,
ВСС (два запослена, систематизацијом
предвиђена 3)
Служба за заштиту истраживање и конзервацију :
Шеф службе, ВСС
историчар, ВСС
2 историчара уметности, ВСС
фотограф, ССС
оперативни технолог за конзервацију, ВС
Руководиоца службе именује директор.
Од 13 тренутно запослених радника, 8 су са високом школском спремом, један
са вишом и четири са средњом. Запослени са ВСС су у звању:
3 саветника, 3 виша стручна сарадника и 3 стручна сарадника
У Заводу је од 27. августа 2018. године запослено 13 радника.
ТАБЕЛА ЗАПОСЛЕНИХ ЗАВОДA СА КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 2018.
р.
бр.
1.
2.
3.

име
Тихомир Дражић
Драган Стаменић
мр Милоје Николић

Миодраг Марковић
8.

9.
10.

26,20

историчар, саветник

35г.08м1
22,40 4.00 %

25,44

археолог, виши стручни
сарадник, Шеф одељења
архитекта, виши стручни
сарадник, Од 01.02.2017. на
породиљском одсуству

18,70 25г. 6м.
6,00%
18,70 +1= 19,70
18.70

19,82

18г.
6.00%

20,88

16г. 6м.
6,00%

19,82

31г.
12.40 %

14,84

конзерватор,
стручни сарадник

13,20

Милан Марковић

фотограф

11,10

Снежана Маринковић

књиговођа и благајник

Милан Арсенић

техничар, документариста

37г.4м.
11,10 14,80%
23г.10м
11,10 5.20%

7.

Укупно

24,99

мр Радивоје Арсић

Весна Павићевић

минули
рад
36г. 4м.
12.00%

36г. 4м.
22,40 11.60%

архитекта, виши стручни
сарадник

6.

коефицијенти
22,40+1= 23,40

историчар уметности,
саветник

Милка Крстивојевић
4.
5.

радно место
архитекта, саветник
Шеф одељења

27г.11м
10,80%

16

12,30

12,74
11,67

11.

Ана Николић

административни радник
радила до 27.августа 2018.

12.

Горан Радовановић

13.

Зорица Марковић

14.

др Ксенија Стевановић

правник, стручни сарадник ,
Секретар
историчар уметности,
стручни сарадник
архитекта,
Директор

15.

Исидора Левнаић /
Светлана Молеровић

архитекта /замена за Весну
Павићевић архитекту

9,60

17г.9м
4,00%

8г. 8м.
2.40%
17,30 11г .2м.
1.60%
23,20+2,16=25,36 26г. 8м.
0,40
17,30

18,33+1,17= 9,50

ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗАВОДУ ИСПЛАЋЕНИХ У 2018.

1.
2.
3.

Средња стручна спрема
Виша стручна спрема
Висока стручна спрема
Просек Завода

2018.г
бруто
45 865,95
57 557,87
86 888,02
73 547,19

2018.г
нето
33 646,60
41 848,06
62 389,67
53 046,15

2017.г
бруто
39.037,33
48.630,43
72.065.40
61,821,52

2017.г
нето
28.541,54
35.267,38
51.689.15
44.510,49

Завод је три године обављао делатност без етнолога, који је по Закону о
култури обавезан у саставу Завода. Будући да је на снази одлука о забрани
запошљавања, тренутно нема могућности за пријем нових сарадника, те је
етнолог ангажован уговором о привременим и повременим пословима.
Просек година запослених је 50.
Један запослени има звање Доктора техничких наука.
Два радника Завода имају звање магистра наука.
Фотграф завода има звање Мајсора Фотографије
Архитекте поседују Лиценце одговорног пројектанта, уређења слободних
простора и унутрашњих инсталација водовода и канализације, а двоје од њих
имају Лиценцу за одговорног извођача радова објеката високоградње и
унутрашњих инсталација водовода и канализације.
Бр. запослених
ССС
ВШС
ВСС/1
Мр
Др

4
1
6
2
1

У
процентима
28,57%
7,14%
42,87%
14,28%
7,14%

укупно

14

100%

до 27. августа 2018.

9,98

пол
Ж
2
0
3
0
1

пол
М
2
1
3
2
0

6

8

Архитекта Светлана Молеровић ангажована је као замена колегинице која је на
продуженом породиљском одсуству од 01.02.2017.год.
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19,97
17,58
25,46
17,30

Крајем августа месеца, административни радник Ана Николић је окончала
радни однос путем споразума о престанку радног односа чиме је Завод
поступио по одлуци Оснивача о максималном броју запослених, односно
сводећи број запослених на тринаест.
Током 2018. године петоро сарадника је стекло услове и добило виша звања од
претходних.

VII ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
У закључку извештаја о раду Завода за заштиту споменика културе Ваљево,
потребно је навести и опште чињенице које битно одређују рад ове установе.
У систему рада службе заштите НКД државе Србије и надаље постоји
системски проблем, финансирања рада основне делатности регионалних
завода. Наиме, од како је ово финансирање од 2003. године са републике
прешло на локалне управе односно општине осниваче, дошло је до
неуједначености не само у пословању од завода до завода, већ и у
неједнаком третирању /територијално/ споменика културе, као и до различитог
третмана од стране локалних управа. Наводи се и недовољно или никакво
учешће осталих општина оснивача Завода на територији коју покривају, што је
наравно и случај са Заводом у Ваљеву. Све ово је логично довело до
обостраних незадовољстава.
Завод сваке године конкурише за споменике града Ваљева, уколико за то има
могућности /да постоји пројекат за исти и да је у јавном власништву/, за
средства код надлежних министарстава. У 2018. години Завод је и мимо
конкурса успео да добије средства за санацију крова Старе железничке
станице.
Завод у Ваљеву упркос малом броју запослених редовно остварује одличне
резултате у раду.
Коначно, представљени Извештај о раду уз горе наведена општа места,
показује да је Завод током 2018.е године добро пословао, како у погледу
програмских делатности, тако и у свом основном раду.
Редовно се наглашава недостатак кадра, као и неадекватан и девољан
простор за рад службе заштите непокретног наслеђа, што је редовна тема у
договорима са Управом града. Министарство културе и информисање подстиче
решавање проблема простора завода значајним инвестирањем у објекте који
су споменици културе а наменски су опредељени за рад установе заштите.

у име Завода
директор

др Ксенија Стевановић
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