
 1 

ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 

Београд, 22. фебруар 2016. године 

 

План и програм рада кандидата:  

Алекса Цигановић, дипл. инж. арх. 

 

 

Поштовани чланови Друштва конзерватора Србије, 

Поштоване колегинице и колеге,  

поштовани гости Скупштине, 

 

Ниједно време није постављало тако високе захтеве као наше време. 

Ми сада уобичајено и рутински постављамо високе захтеве, мада је питање да 

ли такви захтеви сада уопште и могу бити довољно високи – с обзиром на 

стварност коју смо створили тако октроисаном и тако онеспокојавајућом. 

Покушаћу, поштоване колегинице и колеге, да своје представљање 

објективизујем на начин којим би се избегао ризик клишеа, а који у нашој 

рецентној стварности готово нужно израста у прикривено „лажимо маштовито, 

креативно и инвентивно“. 

Своје излагање ћу поделити на пет оквирних целина које би 

обухватале:  

1. Комуникацију и комуникативност Друштва; 

2. Измене и допуне Статута удружења у циљу веће функционалности 

на статутарним основама, као и хитне израде неких допунских 

интерних аката; 

3. Праћење и учешће у законодавним активностима; 

4. Проширење чланства и стабилизовање прихода од чланарине; 

5. предлог мера уштеде и рационализације трошкова. 

 

Најпре, моје дубоко уверење је да Друштво конзерватора Србије мора 

своју делатност засновати на комуникацији – са собом, међусобом и са светом 

око себе.  
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Дозволите ми слободу, најпре, на коментар о најважнијем средству 

комуникације нашег удружења – на затечену структуру Гласника Друштва 

конзерватора Србије. Гласник нашег Удружења више одсликава интровертну 

интердисциплинарност него оно што би могао и морао –  

мултидисциплинарност. Сведочимо о реално малим, ограниченим, фазним 

радовима који су у обрнутом односу према детаљности његових прилога. У 

таквом Гласнику, међутим, ми не налазимо мултидисциплинарне расправе и 

суочавања, који би се услед природе посла морали очигледније кретати у ширем 

распону од техничко-технолошки-инжењерских до све комплекснијих 

друштвено-хуманистичких хоризоната и критичких увида у културно наслеђе. У 

том смислу, са места члана редакције, предложио бих реструктурирање 

садржаја, формата и обима овог часописа.  

Комуникација, на којој поново инсистирам, подразумева и гради 

видљивост Друштва. Комуникација на којој недвосмислено инсистирам, 

подразумевала би сарадњу са колегијалним удружењима у земљи и 

иностранству.  

Ово би значило, најпре, хитно успостављање меморандумски утврђеног 

програма подршке и сарадње, пре свега са Инжењерском комором Србије, 

Европа Ностром, Удружењем урбаниста Србије, ICOMOS-ом, ICROM-om, 

Српским археолошким друштвом, Асоцијацијом српских архитеката, 

Институтом за филозофију и друштвену теорију, Агенцијом за заштиту животне 

средине и других.  

Моје аспирације са позиције председника Удружења, заснивале би се 

посебно на снажнијем институционалном повезивању са националним саветима 

националних мањина, повезивању са верским заједницама и традиционалним 

црквама као и проширењем сарадње са српским удружењима у земљама 

региона. Сматрам да ће са ове позиције партнерства, разуме се, уз партнерску и 

незаобилазну помоћ завода за заштиту непокретних културих добара и осталих 

централних установа културе из којих долази сада већ сасвим малобројно и 

пасивно чланство, Друштво конзерватора Србије обезбедити проходност наших 

стручњака–чланова, дати најконкретнији подстицај и допуну нашем сопственом 

стручном ангажману, професионалном активизму и упослености. 
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Посебно значајан сегмент мандатног деловања односио би се на 

међународну сарадњу, у смислу хитног успостављања сарадње и упознавања са 

колегијалним удружењима из земаља у окружењу. У том смислу амбиција 

Друштва конзерватора подразумевала би и учлањење, као правног лица, у шире 

међународне невладине организације као што су: National Trust, The Churches 

Conservatory Trust, Heritage Lottery Found, World Monuments Found, World 

Resources Institute, The Best in Heritage, итд. Очекујем да ће хитно учлањење у 

овим међународним организацијама допринети активирању нашег учешћа у 

међународним пројектима и радионицама као и већу партиципативност наших 

чланова – стручњака. 

Овом међународном сегменту деловања Друштва припада и 

организовање годишње конференције (или трибине) на коју би били позвани 

стручњаци из суседних земаља а пре свега бивше Југославије, са гостима из 

старијих земаља Европске уније.  

Како би се превазишла свака врста колизије која би могла бити 

последица далеко динамичније комуникације и партнерства, са колегијалним 

удружењима и заводима из којих долази претежно и најактивније чланство, 

Друштво конзерватора ће предложити успостављање протокола о сарадњи са 

централним установама културе и Заводом за заштиту природе. Закључак који 

произилази из оваквог предлога је, рекао бих, сасвим једноставан – наиме, уз 

помоћ установа које иначе располажу извршноправним субјективитетом, ово 

Удружење жели да помогне и себи и партнерским заводима из којих наше 

сопствено чланство већинским делом и долази. 

Значајан сегмент мандатних активности представљао би продор ка 

медијима, средствима јавног информисања и средствима популарисања (ово би 

подразумевало доградњу службене интернет странице и активирање Facebook 

странице). 

Други сегмент будућег деловања Друштва конзерватора Србије, 

предложио бих да буду значајније измене статута Удружења и доношење 

најмање три нова интерна акта којима би се успоставила јаснија регулација 

унутрашњих односа на статутарним основама: 
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1. Измена Статута – у погледу увођења могућности учешћа или 

почасних чланова председништва или, пак, утврђивање права 

председника да непосредно именује мањинске чланове  

председништва који не морају бити чланови Друштва конзерватора 

Србије; 

2. Кодекс етике и професионалне одговорности са планом 

интергритета Друштва конзерватора Србије; 

3. Кодекс критеријума за бодовање и вредновање рада чланова 

Друштва конзерватора Србије ради финансирања, суфинансирања и 

професионалне подршке за боравак на стручним радионицама и 

другим активностима од значаја за професионално усавршавање; 

4. Кодекс правила за приређивање текстова у Гласнику Друштва 

конзерватора Србије, финансирању и располагању штампаних 

публикација из пријава по јавним конкурса. 

 

Дозволите ми, поштоване колеге и колегинице, да образложим своје 

предлоге: 

Измена Статута удружења спровела би се у погледу уклањања 

механизама чланске изолације и самодовољности (мислим на увођење почасних 

чланова председништва или слично, што би се испитало у најбрже време). 

Оваква измена и допуна Статута заснивала би се на конвенцијама које ће 

чланови Друштва веома јасно разумети и прихватити: а то подразумева 

активирање трећих лица у председништву ради помоћи, промоције и сарадње. 

Кодекс етике, професионалне одговорности и интегритета није само 

акт који би коначно дао основу за рад нашег Суда части и разлоге због којих је 

Статутом уопште успостављен овај Суд – овај Кодекс треба својим члановима, 

који за сада у нашем правном систему немају карактеристику професионалне 

делатности, да осигура подршку у професионалном раду. Потребу за оваквим 

актом тражио бих у једном примеру, блиском мојој професији: у чињеници да је 

због законског преуређења, по коме техничка документација више не подлеже 

давању сагласности а другостепено решавање је приговорима преусмерено на 

друге субјекте одлучивања, прикривено је и отежано испољавање сукоба 
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интереса када се пројекти и документација израђује за заштићене просторе или 

се радови без сазнања спроводе од стране наших колега конзерватора, и слично.      

Кодекс критеријума за бодовање и вредновање рада чланова Друштва 

конзерватора Србије оцењујем изузетно неопходним ради образложености и 

доказивости евентуалне подршке Друштва својим члановима, у ситуацијама 

када наши чланови очекују финансирање, суфинансирање или професионалну 

подршку за одласке на радионице, семинаре и слично. 

Трећи сегмент мојих мандатних активности односио би се на 

прецизнију евиденцију чланства а посебно на његово значајно проширење и 

физичким и правним лицима. У том смислу, дефинисаће се база података за 

чланство изменама званичног сајта овог Друштва, у коме ће се једноставним 

приступом у списак чланова по азбучном реду утврдити закаснеле уплате. 

Такође ће се службена страница проширити апликацијом са приказима донатора 

односно правних лица која учествују у донацијама. 

Четврти, и за мене лично најинтересантнији сегмент будућег мандатног 

деловања, представљаће активно и динамично учешће у изменама законâ у 

појединим професионалним делатностима који припадају ресору културе. 

Ангажовање у законодавним активностима мора бити транспарентно и 

комуникативно према члановима и њиховим личним предлозима. 

Поштоване колегинице и колеге, желео бих да се осврнем и на пети 

сегмент мандатног деловања, који би подразумевао утицај на поједине праксе 

окупљања секција, у циљу уштеде и рационализације средстава. Основни 

механизам уштеде подразумевао би годишње утврђивање плана састанака 

секција, на начин који ће подразумевати заједничке седнице по две секције са 

благовременим позивом председницима других заинтересованих секција за 

евентуално присуство. Такође очекујем уштеде у раду секција на начин који се 

буде обезбедио унапред заказаним конференцијским везама. 

Поштоване колегинице и колеге, желећи нам свима успеха, 

Алекса Цигановић, дипл. инж. арх. 


