
ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  О  Р А Д У 

 

ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

 

ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З р е њ а н и н 

 

                                                              8. јун 2012. године 



  

 

 

 На основу члана 33. став 3. Статута Друштва конзерватора Србије, Скупштина 

Друштва конзерватора Србије на својој редовној седници одржаној 8.јуна 2012. године у 

Зрењанину, доноси 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  О  Р А Д У 

ОДБОРА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 

 

 

 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 Правилником о раду Одбора за доделу награда и признања Друштва конзерватора 

Србије (у даљем тексту: Правилник), уређује се начин рада и деловање Одбора за доделу 

награда и признања Друштва конзерватора Србије (у даљем тексту: Одбор), врсте, 

поступак и критеријуми за доделу награда и признања и друга питања у вези са доделом 

награда и признања. 

 

Члан 2. 

 Одбор може додељивати само награде и признања које је Статутом или посебним 

одлукама установила Скупштина Друштва конзерватора Србије (у даљем тексту: ДКС).  

 

 

II    НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ДКС 

 

ВЕЛИКА НАГРАДА ДРУШТВА 

 

Члан 3. 

 Велика награда Друштва додељује се за дугогодишњи успешан рад, за изузетне 

резултате и доприносе у области истраживања, проучавања и заштите културног и 

природног наслеђа који су од интереса за развој и унапређивање њиховог очувања и 

значаја, за успешно организоване или изведене истраживачке, конзерваторске и 

рестаураторске радове на њему, за објављене значајне стручне радове и научна дела која 

су допринела разрешењу питања из ове области и допринела популаризацији.  

 

Члан 4. 

 Велика награда Друштва може се доделити појединцу, као и групи за заједничке 

резултате и доприносе у области заштите културног и природног наслеђа.  

 Велика награда Друштва може се само једном доделити.  



 

Члан 5. 

 Велика награда Друштва додељује се у виду дипломе.  

 У зависности од материјалних могућности, ДКС уз диплому додељује и уметничко 

дело, као и одговарајући новчани износ.  

 Велика награда Друштва додељује се, по правилу, сваке године. 

 У једној години могу се доделити највише три Велике награде Друштва.  

 Имена добитника Велике награде Друштва саопштавају се 22. фебруара наредне 

године, односно на дан када се обележава Дан Друштва. 

 

ГОДИШЊА НАГРАДА 

 

Члан 6. 

 Годишња награда додељује се за изузетан, значајан и успешан подухват у области 

заштите културног и природног наслеђа у години у којој је завршен.  

 Подухват може бити: значајан пројект усвојен од стручне комисије, значајно 

откриће до којег се дошло у току рада на заштити, успешно обављен сложен 

конзерваторски или рестаураторски рад, успешно примењена нова методологија у раду, 

објављена књига или студија од значаја за очување наслеђа, приређена изложба или друга 

врста јавне манифестације које су посебно допринеле популаризацији наслеђа.  

 Подухват се може односити на један обављен рад или културно добро, као и на 

више њих у истој области.  

 

Члан 7. 

 Годишња награда може се доделити појединцу, као и групи за заједничке резултате 

и доприносе у области очувања културног и природног наслеђа. 

 Годишња награда може се доделити истом појединцу или групи више пута. 

 

Члан 8. 

 Годишња награда додељује се у виду дипломе.   

 Годишња награда не мора бити додељена сваке године. 

 У једној години могу се доделити највише три Годишње награде. 

 Имена добитника Годишње награде саопштавају се на дан 22. фебруара наредне 

године, односно на дан када се обележава Дан Друштва. 

 

ЗАХВАЛНИЦА 

 

Члан 9. 

 Захвалница се додељује појединцима, групама и институцијама за посебан 

допринос или помоћ у заштити, ревитализацији и популаризацији културног и природног 

наслеђа.  

 

Члан 10. 

 Захвалница се додељује у виду дипломе. 

 Захвалница не мора бити додељена сваке године. 



 Имена добитника захвалнице саопштавају се на дан 22. фебруара наредне године, 

односно на дан када се обележава Дан Друштва. 

 

 

III   ПРЕДЛАГАЊЕ ЗА ВЕЛИКУ НАГРАДУ ДРУШТВА, ГОДИШЊУ НАГРАДУ 

И ЗАХВАЛНИЦУ ДКС 

 

Члан 11. 

 Предлоге за додељивање Велике награде Друштва, Годишње награде и Захвалнице 

могу дати институције заштите културног и природног наслеђа, друге стручне, односно 

научне установе, подружнице и секције ДКС и  сваки члан Друштва. 

 Поступак за доделу награда покреће се упућивањем јавног позива, у коме се 

објављују сви неопходни елементи за сачињавање предлога кандидата за одређену 

награду.  

 Јавни позив се упућује најкасније до 31. октобра текуће године, а упућује га 

Председништво ДКС-а. 

 Предлози за додељивање Велике награде Друштва, Годишње награде и Захвалнице 

достављају се Одбору, најкасније до 31. децембра, оне године за коју се додељује.  

 Кандидати који не добију Награду у једној години могу се поново предложити.  

 

Члан 12. 

 Предлог за додељивање Велике награде Друштва мора да садржи образложење 

предлагача са радном биографијом и приказом дугогодишњег успешног рада кандидата, о 

изузетним резултатима и доприносима кандидата у области истраживања, проучавања и 

заштите културног и природног наслеђа који су од интереса за развој и унапређивање 

његовог очувања и значаја, о успешно организованим или изведеним истраживачким, 

конзерваторским и рестаураторским радовима на њему, о објављеним значајним стручним 

радовима и научним делима која су допринела разрешењу питања из ове области и 

допринела популаризацији.  

 Предлог за додељивање Годишње награде мора да садржи образложење предлагача 

о изузетном, значајном и успешном подухвату кандидата у области заштите културног и 

природног наслеђа у години у којој је завршен. 

 Предлог за додељивање Захвалнице мора да садржи образложење предлагача о 

посебном доприносу или помоћи кандидата у заштити, ревитализацији и популаризацији 

културног и природног наслеђа. 

 

Члан 13. 

 Средства за награде и признања обезбеђују се у Финансијском плану ДКС-а, у 

износу који одреди Скупштина ДКС-а, а могу се обезбедити и у виду поклона и 

завештања.  

 Неутрошена средства из једне године намењена за награде и признања преносе се и 

распоређују у наредну годину за исту сврху. 

 

 

 

 



IV   О Д Б О Р 

 

Члан 14. 

 Ради праћења резултата и доприноса појединаца и група у области заштите 

културног наслеђа и одлучивања о додељивању награда и признања, образује се Одбор за 

доделу награда и признања Друштва конзерватора Србије (у даљем тексту: Одбор). 

 Одбор има четири члана од којих је један Председник, а Председник ДКС-а је члан 

Одбора по функцији. 

 За време трајања мандата председник и члан Одбора не могу бити предложени за 

добитнике награда и признања ДКС-а. 

 

Члан 15. 

 Одбор ради на седницама одлучује већином гласова. 

 О раду Одбора води се записник.  

 Одбор може образовати комисије за поједине делатности у области заштите 

културног наслеђа ради давања мишљења за додељивање награда и признања. Одбор 

може о донетим предлозима за награђивање тражити и мишљење одговарајућих установа 

културе или појединаца.  

 Члан Одбора који се не слаже са предлогом може издвојити мишљење које се 

уноси у записник са седнице. 

 Одлуку о избору кандидата за добитнике награда и признања Одбор доставља 

Председништву ДКС-а. Одлука мора бити образложена, а доставља се уз записник са 

седнице Одбора. 

 

 

V   УРУЧИВАЊЕ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА 

 

Члан 16. 

 Велика награде Друштва, Годишња награда и Захвалница се добитницима предају 

22. фебруара наредне године, односно на дан када се обележава Дан Друштва. 

 На свечаној седници Скупштине председник Одбора усмено излаже образложење 

Одлуке о додели награда и признања. 

 Одлука о додели награда и признања добитницима објављује се у "Гласнику ДКС". 

 

Члан 17. 

 Добитницима награда и признања уручује се диплома, коју потписују Председник 

Одбора и Председник Друштва конзерватора Србије. 

 

 

VI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 18. 

 Овај Правилник ступа на снагу на дан доношења. 

 

                                                                      Члан 19. 



 На дан ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о раду 

Одбора за доделу награда и признања Друштва конзерватора Србије, донет 15. јула 2000. 

године у Сремским Карловцима.  

  

 

У Зрењанину, 8. јуна 2012.године 

                                                                                    Председавајући седнице Скупштине ДКС 

 

                                                                          Слободанка Бабић 

 

 


