
зав. бр.: 57/4 

дана: 21. 06. 2016. године 

 

ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 

За период од 01.06.2015.г. до 01.06.2016.г. (закључно са 31.05.2016.г.) 

 

ПРИХОДИ: 

1.ЧЛАНАРИНЕ 

Појединачне: 

Појединачне уплате чланова ДКС ..........21 x 700,00 ..............................................    14.700,00 дин. 

Појединачне чланарине чланова ДКС из  

Републичког завода за заштиту споменика културе................................................    23.100,00 дин. 

Завода за заштиту споменика културе града Београда ...........................................    17.500,00 дин. 

Завода за заштиту споменика културе града Новог Сада .......................................      6.300,00 дин. 

Завод за заштиту споменика културе Ваљево ..........................................................      7.300,00 дин. 

Покрајинског завода за заштиту споменика културе Нови Сад ............................      6.300,00 дин. 

         У к у п н о ............    75.200,00 дин. 

Колективне: 

Завод за заштиту споменика културе Ваљево (за 2015.г.).......................................    25.000,00 дин. 

Завод за заштиту споменика културе Ваљево (за 2016.г.).......................................    25.000,00 дин. 

Завод за заштиту споменика културе Ниш (за 2015.г. ) ..........................................    25.000,00 дин. 

Завод за заштиту споменика културе Ниш (за 2016.г. )...........................................    25.000,00 дин. 

Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица ....................................    25.000,00 дин. 

Републички завод за заштиту споменика културе Београд ...................................     25.000,00 дин. 

Завод за заштиту споменика културе града Новог Сада .........................................    25.000,00 дин. 

Завод за заштиту споменика културе Панчево ........................................................    25.000,00 дин. 

Завод за заштиту споменика културе града Београда .............................................    25.000,00 дин. 

Покрајински завод за заштиту споменика културе Нови Сад ...............................     25.000,00 дин. 



Завод за заштиту споменика културе Крагујевац ....................................................    25.000,00 дин. 

Регионални завод за заштиту споменика културе Смедерево ................................    25.000,00 дин. 

Музеј на отвореном Сирогојно ..................................................................................    25.000,00 дин. 

        У к у п н о ...........   325.000,00 дин. 

     Укупно чланарине ....................................   400.200,00 дин. 

 

2. Спонзори Гласника ДКС  

 Тасић Митре д.о.о. Смедерево ....................................................................     50.000,00 дин. 

 ДМД Кров д.о.о. Нови Пазар .......................................................................     80.000,00 дин. 

 Кото д.о.о. Београд ......................................................................................      80.000,00 дин. 

 Бајица Смедерево .......(прва рата) ..............................................................      15.000,00 дин. 

     Укупно спонзорство ...............................     225.000,00 дин. 

 

3. Суфинансирање пројеката конкурса Министарства културе РС у 2015.г. 

 -Гласник ДКС  бр.39 ...................................................................................  1.000.000,00 дин. 

 -Припрема за публиковање Монографске студије Сопоћани ................     650.000,00 дин. 

 -Конференција „Технике и технологије кроз време“ ..............................     330.000,00 дин. 

 -Конзерваторска радионица „Грађевински материјали и 

  конзерваторско рестаураторски поступци- ОПЕКА“ ............................     300.000,00 дин. 

 -Публиковање „Превентивна конзервација архивске 

  и библиотечке грађе“ ................................................................................      250.000,00 дин. 

     Укупно од Министарства културе .......   2.530.000,00 дин. 

 

4. Суфинансирање пројекта „Истраживање меморијала  

    Првог светског рата на територији Републике Српске“.................................         30.000,00 дин. 

     Укупно приходи ..................................    3.185.200,00 дин. 

 

РАСХОДИ: 



1.За разне услуге и набавке (услуге рачуноводства, завршни 

Рачун, банкарске провизије и др.), трошкове пословања (закуп 

Домена, преписка, поштарина, копирање, презентација...), 

Штампање позивница, чланских карата, набавка материјала и др. ......................   239.887,54 дин. 

2.За припрему, дизајн, прелом за штампу и штампање  

издања ДКС-а (Гласника 39, Превентивне 

Конзервације, Грађевинских материјала Камен-Опека, 

Зборник радова са Конференције, Монографија Сопоћана, 

Јубилеј конзерватора ) ............................................................................................   1.796.081,93 дин.  

3.Трошкови лектуре и коректуре за сва издања ДКС-а, трошкови 

Превода, обрада техничке и фотодокументације за монографију 

Сопоћана, скенирање, рецензије, трошкови обраде за Народну 

Библиотеку и др. ......................................................................................................     577.115,88 дин. 

4.Трошкови организације семинара и конзерваторске радионице 

Опека у Суботици и Конференције-технике и технологије у  

Београду (смештај учесника, путни трошкови, материјал за  

Радионице...) ..............................................................................................................    232.751,05 дин. 

5.Трошкови свечаности Дана ДКС и Дана заштите и организације  

Изборне Скупштине (презентација, награде конзерваторима,  

Материјал, програм, коктел .....) ..............................................................................    292.923,46 дин. 

      Укупно расходи .......................  3.138.759,86 дин. 

 

УКУПНО НА РАЧУНУ ДКС-а  на дан 31.05.2016.г. је ....................................     46.440,14 дин. 

 

Датум: 08. 06. 2016. год.  

Рачуноводство: Душица Крушковић         
             Председник 

Друштва конзерватора Србије 

Алекса Цигановић, дипл. инж. арх., ср. 


