
ПРЕДЛОГ 
 
 

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ДРУШТВА 
КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 

 
 

Члан 1. 
 

 У члану 1. Статута Друштва конзерватора иза речи: ,,невладино“ додаје се 
запета и реч: „професионално“, а иза речи: „културног“ додају се речи: „и природног“. 

 
 

Члан 2. 
 

 У члану 9. мења се став 2. и гласи: 
 „Друштво обавештава јавност о свом раду: 
 - објављивањем у „Гласнику Друштва конзерватора Србије“; 
 - извештавањем чланова о раду Друштва и седницама тела Друштва; 
 - израдом и објављивањем годишњих и пројектних описних и финансијских 
              извештаја о раду Друштва; 
 - коришћењем информацијско-комуникационих технологија; 
 - јавним саопштењем; 
 - организовањем посебних догађања; 
 - на друге одговарајуће начине.“ 
 

 
Члан 3. 

 
 У члану 17. мења се став 2. и гласи: 
 ,,Скупштина ради и одлучује на седници којом руководи радно председништво 
од три члана изабрана из реда чланова Председништва, од којих је један секретар за 
административне, техничке и послове вођења евиденције чланова Друштва.“ 
 
 
 “У члану 18. став 1. алинеја 5. иза речи: „бира“ додају се речи: „и разрешава“. 
 

 
Члан 4. 

 
 У члану 20. после става 1. додаје се нови став који гласи: 
 „Када Скупштина доноси одлуке и закључке у правним стварима може 
прибавити претходно мишљење Правне секције о њиховој правној основаности и 
сагласности са Статутом.“  

 
Члан 5. 

 
У члану 21., став 1., алинеја 5., након речи: ,,и'' додају се речи: ,,три заменика 

чланова Суда части.“ 
 



 
Члан 6. 

 
У члану 21. после става 3. додају се два нова става која гласе: 
,,На Скупштини се могу бирати нови чланови и заменици по органима Друштва 

уколико се констатују претходно поднесене оставке. 
Оставка члана органа Друштва доставља се том органу најкасније 7 дана пре 

дана одржавања Скупштине у ком року ће тај орган сачинити предлог за новог члана.“  
 
 

Члан 7. 
 

У члану 23. став 1. бришу се речи: ,,између више кандидата''. 
У члану 23. после става 1. додаје се нови став, који гласи: 
„У случају једног кандидата за председника и потпредседника потребно је да 

кандидат добије више од педесет процената гласова присутних чланова.“ 
 
 

Члан 8. 
 
У члану 26., став 1., алинеја 7., речи: ,,члана 10“ замењују се речима:  ,,члана 

12“. 
 
 
                                                         Члан 9. 
 
Мења се назив поглавља  IX и гласи: 
,,ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА“ 
 
Након члана 35. додаје се нови члан 36 (са даљом нумерацијом), који гласи: 

 ,,Друштво обавља издавачку делатност издавањем и других стручних, научних 
и популарних штампаних и електронских публикација (каталози, научне монографије, 
брошуре, часописи и др.) као и видео, аудио и мултимедијалних издања.  
 Радакција Гласника врши избор издања које ће се објављивати. 
 За свако од ових издања Редакција Гласника одређује уредника који не мора 
бити из њених редова. 
 Главни и одговорни уредник свих ових издања је председник Друштва.“ 
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