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Београд, 

7. мај 2019. године 



 У складу са одредбама члана 44. Статута Друштва конзерватора Србије број 128/4 

од 23.02.2017. године и Одлуке број – од -- о изменама и допунама Статута Друштва 

конзерватора Србије, скупштина Друштва конзерватора Србије на редовној седници 

одржаној дана – у --, усваја измене и допуне: 

 

СТАТУТА 

ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 

 У Статуту „Друштва конзерватора Србије“ број 128/4 од 23.02.2017. године, члан 

1. мења се и гласи: 

 „Друштво конзерватора Србије (у даљем текст: Друштво) је добровољно, 

невладино, струковно, професионално и непрофитабилно удружење, основано на 

неодређено време ради остваривања циљева у области проучавања, представљања, 

интерпретације, заштите и очувања културног наслеђа. 

Члан 2. 

 Члан 4. се брише у целости. 

Члан 3. 

 У члану 5. став 1. се брише алинеја 9 и додаје нова алинеја која гласи: 

 „- издаје стручне, научне, штампане и електронске публикације, као и видео, 

аудио и мултимедијална издања“ 

Члан 4. 

 У члану 7. мења се став 2. и гласи: 

 „Секције су струковни делови Друштва који се формирају ради остваривања 

циљева и задатака утврђених овим Статутом.“ 

 Брише се став 4.  

Члан 5. 

 У одељку VI мења се наслов одељка и гласи: 

 „ЧЛАНСТВО“ 

Члан 6. 

 Члан 11. се мења и гласи: 

Чланство у Друштву је добровољно. 



 Чланови Друштва могу бити појединци и колективи, који ће својим угледом, 

стручним радом и деловањем достојно представљати делатност заштите и очувања 

културног наслеђа. 

 

Колективни чланови друштва су правна лица, установе и удружења у култури која 

обављају делатност у области заштите и одржавања непокретних културних добара, 

културно-историјских локација, зграда и туристичких споменика. 

 

 Чланство у Друштву може бити редовно, почасно и придружено. 

 

 Редовни чланови друштва су појединци који испуњавају услове за чланство у 

друштву утврђено овим Статутом и који обављају послове из делатности заштите 

културног наслеђа. 

 

 Почасни чланови Друштва су добитници Велике награде Друштва, као појединци 

који су својим радом и деловањем дали изузетан допринос у области заштите и очувања 

културног наслеђа.  

 

 Придружени чланови Друштва су стручњаци из других области, који су 

заинтересовани да својим радом допринесу заштити и очувању културног наслеђа.“ 

 

Члан 7. 

 Члан 12. се мења и гласи: 

 „Пријаве и предлози за чланство у Друштву се подносе Комисији Председништва 

Друштва у писаном облику, у периоду од 01. до 31. јанура текуће године.  

  Редовно чланство у друштву се стиче на основу писаног захтева лица које жели 

да постане члан. 

  Статус почасног члана се стиче након добијања Велике награде Друштва. 

Почасни члан Друштва може истовремено бити и редовни члан. 

  Статус придруженог члана се стиче на основу писаног захтева лица које жели да 

постане придружени члан, на основу предлога органа Друштва, секције или најмање три 

члана Друштва. 

  Одлуку о пријему у чланство доноси Комисија Председништва Друштва, у складу 

са Правилником о раду Комисије.  

  Члан стиче права и обавезе утврђене овим Статутом даном доношења одлуке о 

пријему у чланство и након уплате чланарине. 

  Лице којем је одбијен захтев за чланство у Друштву или му је престало чланство, 

може уложити жалбу у року од 15 дана од дана пријема одлуке Комисије о чланству у 

друштву. По жалби одлучује Председништво Друштва, чија одлука је коначна.“ 

Члан 8. 

  У члану 13. став 1. после речи „одговорности“ а пре речи „члана“ додаје се реч 

„редовног“. 



  У алинеји 4 се брише реч „подружницама“ 

После алинеје 5 се додаје нови други став који гласи: 

„Права, обавезе и одговорности свaког члана Друштва су да: 

-се стара о угледу Друштва, 

-буде информисан о материјно-финансијском пословању Друштва, 

-објављује радове у публикацијама Друштва, 

-користи повластице Друштва, 

-врши и друге послове у складу са овим Статутом, другим актима и одлукама 

Друштва.“ 

 

После новог другог става се додаје нови трећи став који гласи: 

  „Сви чланови Друштва су дужни да плаћају годишњу чланарину за текућу 

календарску годину, у висини коју утврђује Председништво Друштва. Чланарина се 

плаћа најкасније до 10.02. у текућој години, а број чланова Друштва ажурира најкасније 

до 20.02. у текућој години. 

Брише се алинеја 9. 

  Досадашњи став 2 постаје став 4, мења се, тако да сада гласи: 

  „Сваком члану се издаје чланска карта која садржи ознаку Друштва, редни број 

чланске карте, статус члана и лично име члана. Сви чланови Друштва са чланском картом 

остварују повластице које се обезбеђују посредством Друштва.“ 

Члан 9. 

  У члану 14. став 1. се мења алинеја 2 тако да сада гласи: 

  „ – брисањем из чланства због неплаћања чланарине у року утврђеном у члану 13. 

став 3.“ 

Члан 10. 

  У члану 16. мења се став 2. тако да сада гласи: 

  „Скупштина може бити редовна, ванредна и свечана.“ 

 

 

Члан 11. 

  У члану 17. се бришу став 2. и 3. и замњеују новим ставом 2. који гласи: 

  „Скупштина ради и одлучује на седници којом руководи радно председништво од 

три члана изабрана на тој седници из редова чланова Председништва.“ 

  Досадашњи ставови 4. , 5. , 6. и 7. постају ставови 3. , 4. , 5. и 6. 



  После става 6. се додаје нови став 7. који гласи: 

  „Уколико седници Скупштине не присуствује број чланова који чине кворум за 

одржавање седнице, седница се одлаже и поново заказује најкасније за 30 дана. Одложена 

седница Скупштине се одржава без обзира на број присутних чланова Друштва. На 

одложеној седници Скупштине одлуке се доносе двотрећинском већином присутних 

чланова Друштва.“ 

Члан 12. 

  У члану 18. став 1. у алинеји 6 се брише реч подружница. 

Члан 13. 

  Члан 19. се мења и гласи: 

  „Скупштина доноси одлуке на седницама тајним гласањем, изузев уколико 

Скупштина не донесе одлуку да је гласање на седници јавно.“ 

  „Право гласа на седницама Скупштине имају само редовни чланови Друштва, као 

и почасни чланови Друштва који су истовремено и редовни чланови друштва.“  

Члан 14. 

  У члану 23. став 3. после речи „предложити“ се брише реч „подружнице“, а после 

речи „“Друштва“ додају речи „или група чланова“. 

  После става 3. се додаје нови став који гласи: 

  „Сваки предложени кандидат је дужан да на изборној скупштини пре гласања о 

избору, презентује своју радну биографију и предлог плана рада у својству будућег члана 

органа Друштва. 

  Досадашњи чланови 4. и 5. постају чланови 5. и 6. 

Члан 15. 

  Члан 24. се брише у целости. 

Чаан 16. 

  У члану 26. став 1. алинеја 6, после речи „оснивању“ се брише реч „подружница“, 

а после речи „секција“ додају речи „и других облика организовања Друштва“. 

  У ставу 1. у алинеји 7 се после речи „Статута“ додају речи „ и доноси правилник 

о раду Комисије“ 

  У ставу 1. после алинеје 12 се додају нове алинеје 13 и 14 које гласе: 

  „ – решава хитна питања и проблеме у раду Друштва, о чему је дужно да обавести 

чланство на првој следећој седници Друштва“ 

  „ – бира благајника Друштва“ 

  Досадашња алинеја 13 постаје алинеја 15. 



Члан 17. 

  Пре члана 28. мења се наслов тако да сада гласи „Председник и потпредесдник 

Друштва“ 

  У члану 28. се мења став 2. тако да гласи: 

  Потпредседник Друштва обавља послове и задатке које му повери Председник и 

замењује Председника у случају одсутности. 

После става 2. се додаје трећи став који гласи: 

  „У случају да председник друштва поднесе оставку или буде разрешен са места 

председника, надлежности председника Друштва привремено преузима потпредседник 

до одржавања изборне скупштине.“ 

Члан 18. 

  У члану 29. после речи „из“ се брише реч „свог“ уместо које се додаје реч 

„редовног“. 

Члан 19. 

  У члану 30. став 1. мења се алинеја 1 тако што се брише реч „општих“. 

  Мења се алинеја 2 тако да сада гласи: 

  „ – врши надзор над радом органа Друштва, председника и потпредседника 

Друштва“ 

  Мења се алинеја 3 тако да сада гласи: 

  „ – врши контролу материјално-финансијског пословања и контролу коришћења 

средстава Друштва“ 

Члан 20. 

 У члану 31. став 1. се у алинеји 1 после реч „кодекс“ додају речи „Председништву 

Друштва.“ 

Члан 21. 

  У члану 32. став 2. после речи „може“ и „уложити“ додаје се текст „у року од 15 

дана“. 

Члан 22. 

 Испред члана 33. се брише наслов „Одбор за доделу награда и признања.“ 

 После наслова „VIII НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ДРУШТВА“ а пре члана 34. се 

додаје комплетан члан 33. 

Члан 23. 



  У одељку IX се мења наслов тако да гласи: 

  „ИЗДАЊА ДРУШТВА“ 

  У члану 36. мења са став 1. тако да сада гласи: 

  „Друштво издаје стручне, научне, штампане и електронске публикације 

(каталози, научне монографије, брошуре, часописи и др.), као и видео, аудио и 

мултимедијална издања. 

Члан 24. 

  Члан 39. се брише. 

Члан 25. 

  У члану 40. између речи „пословања“ и „Друштва“ се додаје текст „и обављања 

других послова ван основне делатности“ 

Члан 26. 

  Сви акти Друштва ће се ускладити са изменама и допунама Статута у року од 

годину дана од ступања на снагу измена и допуна Статута. 

Правилник о раду Комисије Председништва Друштва ће се донети у року од 

годину дана од дана ступања на снагу измена и допуна Статута. 

Члан 27. 

Самостални члан Статута о изменам и допунама Статута Друштва конзерватора 

Србије, члан 1. се брише. 

Члан 28. 

  Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине Друштва. 

 


