ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

1

Београд,
18. новембар 2019. године.

У складу са одредбама члана 44. Статута Друштва конзерватора Србије број 128/4 од
23. 02. 2017. године, скупштина Друштва конзерватора Србије на редовној седници
скупштине одржаној дана 18. 11. 2019. године у Београду, усваја измене и допуне:

СТАТУТА
ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење „Друштво конзерватора Србије“ (у даљем тексту: Друштво) је
добровољно, невладино, професионално и непрофитабилно удружење основано на
неодређено време ради остваривања циљева у области заштите културног и природног
наслеђа.
Члан 2.
Правни континуитет организованости конзерватора везан је за Друштво
музеалаца и конзерватора Југославије и за Друштво конзерватора Југославије.
Конзерватори Србије били су до 1957. године организовани у Музејскоконзерваторском друштву Југославије, када је формирано Друштво конзерватора
Југославије.
Године 1958. основана је у оквиру Друштва конзерватора Југославије
Подружница конзерватора Србије.
Друштво конзерватора Србије основано је 16. априла 1972. године у Новом
Пазару са подружницама у Београду, Нишу, Краљеву, Крагујевцу, Новом Саду и
Приштини.
Покрајинске подружнице конституишу се у Покрајинска друштва конзерватора
Војводине 1975. и Косова и Метохије 1981. године.
На скупштини Друштва конзерватора Србије одржаној 20.02.1991. године
оснива се јединствено Друштво конзерватора Србије које делује на целој територији
Републике Србије.
II - ЦИЉЕВИ ДРУШТВА, ДЕЛАТНОСТ И ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА
Члан 3.
Циљеви Друштва су:
 унапређивање активности на заштити културног наслеђа у Републици Србији,
као и добара од посебног значаја за културу и историју српског народа, која се
налазе изван територије Републике Србије;
 праћење и разматрање актуелних питања из области заштите културног наслеђа;
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 унапређивање јединствене методологије стручног рада на заштити културног
наслеђа и разматрање и оцењивање остварења конзерватора на овим пословима;
 стручно оспособљавање и усавршавање чланова;
 побољшање професионалног и материјалног положаја чланова, и
 друге активности од интереса за рад Друштва и заштиту културног наслеђа.
Члан 4.
Делатност Друштва као струковног удружења је проучавање, истраживање,
заштита и промоција културног наслеђа.
Члан 5.
Ради остваривања својих циљева, Друштво обавља следеће послове:
 реализује програме и пројекте којима се унапређује заштита културног наслеђа;
 утиче на развој стручног и научног истраживања и рада и предлаже мере
њиховог унапређења;
 одржава стручне састанке, предавања, саветовања, округле столове,
конференције, симпозијуме, скупове и образовне радионице;
 организује студијска путовања;
 сарађује са државним и невладиним институцијама и удружењима у земљи и
иностранству који имају исте или сличне циљеве;
 организује изложбе и обележава јубилеје својих чланова;
 ради на популаризовању, информисању и публиковању резултата рада на
заштити културног наслеђа;
 издаје „Гласник Друштва конзерватора Србије“, као своју редовну годишњу
публикацију;
 издаје стручне, научне, штампане и електронске публикације, као и видео, аудио
и мултимедијална издања.
III - НАЗИВ И СТАТУС
Члан 6.
Назив удружења је: Друштво конзерватора Србије.
Скраћени назив је: ДКС
Назив удружења на енглеском језику је: The Society of Conservators of Serbia
назив на енглеском језику је: SCS.
Седиште Друштва је: Београд, Радослава Грујића број 11.
Друштво делује јединствено на територији Републике Србије.
Члан 7.
Друштво има статус правног лица у погледу права, обавеза и одговорности које
му припадају по Уставу, закону, другим прописима и овим Статутом.
Секције су струковни делови Друштва који се формирају ради остваривања
циљева и задатака утврђених овим Статутом Друштво може бити члан домаћих,
регионалних и међународних организација које имају исте или сличне циљеве.

3

Члан 8.
Друштво у свом раду примењује начело равноправне употребе језика и писма у
складу са законом.
Термини којима су у овом статуту означене функције, положаји, професије,
односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни
мушки и женски род лица на која се односе.
IV - ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА
Члан 9.









Рад Друштва је јаван.
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.

V - ИЗГЛЕД И САДРЖИНА ПЕЧАТА
Члан 10.
Печат Друштва је округлог облика, пречника 28 mm са кружним текстом:
Друштво конзерватора Србије Београд, исписан на српском језику, ћириличким
писмом, а у средини печата је лого Друштва.
Лого Друштва састоји се од једног штита, заоштреног при дну, подељеног на
четири унакрсна дела, обојено плаво и бело, и од силуете средњовековне куле изнад
штита у којој су уписана великим словима почетна слова из речи назива Друштва
конзерватора Србије – ДКС. Штит је формиран од једног плавог квадрата, чији један од
углова чини дно штита, и од једног плавог троугла изнад квадрата, тако да оба
обележавају по један бели троугао са обе стране.
Печат се чува у седишту Друштва и њиме располаже председник Друштва, а у
његовој одсутности потпредседник.
VI – ЧЛАНСТВО
Члан 11.
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.
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Колективни чланови Друштва су правна лица, установе и удружења из области
заштите културног наслеђа.
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 или су обављали 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 12.
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 13.
Права, обавезе и одговорности редовног члана су да:
 бира и буде биран у органе и тела Друштва;
 разматра рад Друштва, као и поступања и одлуке државних органа, органа
територијалне аутономије и органа локалне самоуправе о питањима од значаја за
заштиту културног наслеђа и у складу са тим упућује одговарајуће иницијативе;
 буде обавештен о раду Друштва, његових органа, секција, одбора, комисија и
других тела;
 подноси предлоге Друштву, секцијама, одборима, комисијама, другим телима и
скуповима Друштва, добија одговоре од њих и предузима друге иницијативе од
интереса за Друштво;
 покрене поступак за утврђивање ништавости општег и појединачног акта
Друштва на начин утврђен Законом.
Права, обавезе и одговорности свих чланова Друштва су да:
 се стара о угледу Друштва;
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буде информисан о материјално-финансијском пословању Друштва;
објављује радове у публикацијама Друштва;
користи повластице Друштва;
врши и друге послове у складу са овим Статутом, другим општим актима и
одлукама Друштва.

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
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 14.






Чланство у Друштву престаје:
писменом изјавом члана о престанку чланства;
брисањем из чланства због неплаћања чланарине у року утврђеном у члану 13.
став 3;
по одлуци Суда части Друштва;
смрћу и
престанком рада Друштва.
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VII - ОРГАНИ ДРУШТВА
Члан 15.






Органи Друштва су:
Скупштина,
Председништво,
Надзорни одбор,
Суд части,
Одбор за доделу награда и признања.
Скупштина
Члан 16.
Скупштина је највиши орган Друштва коју чине сви чланови Друштва.
Скупштина може бити редовна, ванредна и свечана.
Члан 17.

Скупштина се одржава према програму рада и потребама, а најмање једанпут
годишње.

Скупштина ради и одлучује на седници којом руководи радно председништво од
три члана изабрана на тој седници из редова чланова Председништва.
Рад Скупштине је јаван.
Скупштину сазива председник Друштва на основу одлуке Председништва или
на основу захтева најмање педесет чланова Друштва.
Позив за седницу Скупштину са предлогом дневног реда упућује се најмање 15
дана пре дана одржавања седнице.
Седница Скупштине се може одржати ако присуствује најмање трећина чланова
Друштва.
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.
Ванредна седница Скупштине се сазива ако захтев за њено одржавање поднесе
најмање трећина чланова Друштва, а мора се одржати најкасније у року од 30 дана од
дана подношења захтева.
Надлежност Скупштине
Члан 18.














Скупштина:
усваја Статут и измене и допуне Статута;
доноси Пословник о свом раду;
доноси програм рада Друштва;
образује стална и повремена тела и бира њихове чланове;
бира и разрешава председника и потпредседника Друштва и чланове
Председништва, Надзорног одбора, Суда части и Одбора за доделу награда и
признања;
одлучује о оснивању секција и других облика организовања Друштва;
одлучује по жалбама чланова Друштва против одлука Суда части и других
органа Друштва;
одлучује о статусним променама и престанку рада Друштва;
даје аутентично тумачење Статута Друштва;
разматра рад органа Друштва;
усваја годишњи финансијски извештај и извештај о раду Друштва;
доноси Етички кодекс Друштва;
обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.
Члан 19.

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 20.
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Скупштина доноси одлуке, закључке и препоруке најмање двотрећинском
већином гласова присутних чланова Друштва.
Тело које припрема предлог одлуке за Скупштину доставља Правној секцији
предлог одлуке на мишљење.
Мишљење правне секције није обавезујуће али се прилаже Скупштини уз
предлог акта.
Члан 21.
На изборној Скупштини бира се:
 Председник Друштва;
 Потпредседник Друштва;
 Девет чланова Председништва;
 Три члана Надзорног одбора од којих је један председник;
 Три члана Суда части од којих је један председник и три заменика чланова Суда
части.
 Четири члана Одбора за доделу награда и признања од којих је један
председник.
 Седам чланова Редакције „Гласника Друштва конзерватора Србије.
На првој седници Надзорног одбора, Суда части и Одбора за доделу награда и
признања, чланови ових органа већином гласова бирају председника.
Изборна скупштина се одржава сваке четврте године, а по потреби и раније.
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 22.
Изборна комисија, која се састоји од председника и два члана и коју образује
Скупштина организује гласање, припрема гласачке листиће, спроводи гласање,
пребројава гласове, саопштава резултате и сачињава записник који потписују
председник и чланови Комисије.
Изборни материјал по завршетку гласања предаје се Председништву.
Члан 23.
Председник и потпредседник Друштва, као и чланови органа Друштва, бирају се
између више кандидата, са мандатом од четири године уз могућност поновног избора и
у други мандат.
У случају једног кандидата за председника и потпредседника, потребно је да
кандидат добије више од педесет процената гласова присутних чланова Скупштине.
Кандидате могу предложити: секције, Председништво или група чланова
Друштва. Коначну листу кандидата утврђује Скупштина.
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.
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Изабран је кандидат који је добио највећи број гласова присутних чланова на
Скупштини.
У случају истог броја гласова кандидата, као и уколико ниједан кандидат не
добије потребну већину гласова, гласање се понавља.
Председништво
Члан 24.
Председништво има 11 чланова укључујући председника и потпредседника.
Надлежност Председништва
Члан 25.
Председништво:
 припрема измене и допуне и сачињава предлог Статута и других општих аката
Друштва;
 припрема предлог програма рада Друштва и упућује га Скупштини;
 предлаже сазивање Скупштине;
 спроводи одлуке и закључке Скупштине;
 руководи радом Друштва између два заседања Скупштине;
 одлучује о оснивању секција;
 образује Комисију из члана 12 овог Статута и доноси правилник о раду
Комисије;
 води евиденцију чланова;
 одлучује о висини годишње чланарине;
 подноси Скупштини извештај о раду Друштва;
 предлаже чланове Друштва за доделу награда и признања у области културе и
 науке, као и за чланове Српске академије наука и уметности;
 одлучује о успостављању сарадње и о учлањењу Друштва у друге домаће,
 регионалне и међународне организације које имају исте или сличне циљеве;
 решава хитна питања и проблеме у раду Друштва, о чему је дужно да обавести
чланство на првој следећој седници Друштва;
 бира благајника Друштва;
 обавља и друге послове предвиђене овим Статутом, одлукама Скупштине и
програмом рада Друштва.
Члан 26.
Седнице Председнишва сазивају се по потреби, а најмање три пута годишње.
Седници мора да присуствује већина чланова Председништва.
Одлуке Председништва доносе се већином гласова присутних чланова.
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Председник и потпредседник Друштва
Члан 27.







Председник Друштва:
представља и заступа Друштво;
сазива седнице Скупштине;
руководи радом, сазива и води седнице Председништва;
стара се о спровођењу одлука и закључака Скупштине и Председништва;
члан је Одбора за доделу награда и признања по функцији;
за свој рад одговара Скупштини и Председништву.

Потпредседник Друштва обавља послове и задатке које му повери Председник и
замењује Председника у случају одсутности.
У случају да председник друштва поднесе оставку или буде разрешен са места
председника, надлежности председника Друштва привремено преузима потпредседник
до одржавања изборне скупштине.
Члан 28.
За административне, техничке и послове вођења евиденције чланова Друштва,
Председништво именује секретара из редовног чланства.
Надзорни одбор
Члан 29.
Надзорни одбор:
 контролише примену Статута Друштва и других аката Друштва;
 врши надзор над радом органа Друштва, председника и потпредседника
Друштва;
 врши контролу материјално-финансијског пословања, као и контролу
коришћења средстава Друштва;
 разматра остваривање права и извршавање обавеза чланова Друштва;
 доноси Пословник о свом раду;
 обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и другим општим
актима.
О уоченим неправилностима Надзорни одбор обавештава Скупштину и
Председништво.
У извршавању задатака из става 1) овог члана, Надзорни одбор има право да
затражи увид у документацију и прикупи све податке ради утврђивања чињеничног
стања.
Надзорни одбор подноси извештај о раду Скупштини.
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Суд части
Члан 30.
Суд части:
 предлаже Етички кодекс Председништву Друштва;
 одлучује о повредама Статута и Етичког кодекса;
 расправља о несавесном обављању послова на заштити културног наслеђа
чланова који штете угледу конзерваторске струке и Друштва, и
 подноси извештај о раду Скупштини.
Члан 31.
Суд части изриче следеће мере:
 јавну критику;
 опомену;
 искључење из чланства Друштва.
Против одлуке Суда части о изреченој мери, члан Друштва може уложити у року
од 15 дана жалбу Скупштини, чија је одлука коначна.
Изречена мера искључења из чланства Друштва објављује се у „Гласнику
Друштва конзерватора Србије“.
Услови под којима се покреће и води поступак пред Судом части, као и услови
под којима се могу изрећи мере, утврдиће се посебним правилником који доноси
Скупштина у складу са овим Статутом и Етичким кодексом.
VIII – НAГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ДРУШТВА
Члан 32.
Одбор за доделу награда и признања:
 прикупља предлоге за кандидате за награде и признања Друштва;
 разматра предлоге о кандидатима;
 одлучује о додели Награде Друштва, Годишње награде, захвалнице и других
признања и награда које утврди Скупштина Друштва и о томе обавештава
Председништво;
Одлука о додели награда и признања објављује се у „Гласнику Друштва
конзерватора Србије“.
Посебним правилником, који доноси Скупштина, уређује се рад Одбора, врсте,
поступак и критеријуми за доделу награда и признања.
Члан 33.
Награде и признања Друштва су: Велика награда Друштва, Годишња награда и
Захвалница.
Секција архитеката Друштва додељује својим члановима награду „Златна
мистрија“ из Фонда професора Милорада Димитријевића.
Посебним правилником Секције архитеката уређује се поступак и критеријуми
за доделу награде „Златна мистрија“.
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IX – ИЗДАЊА ДРУШТВА
Члан 34.
„Гласник Друштва конзерватора Србије“ је редовна годишња публикација
Друштва.
Чланове Редакције „Гласника Друштва конзерватора Србије“ бира Скупштина
Друштва на начин утврђен чланом 21. овог Статута.
Редакција броји седам чланова, чији мандат траје четири године.
Редакција бира уредника из својих редова.
Главни и одговорни уредник „Гласника Друштва конзерватора Србије“ је
председник Друштва.
Члан 35.
Друштво издаје стручне, научне, штампане и електронске публикације
(каталози, научне монографије, брошуре, часописи и др.), као и видео, аудио и
мултимедијална издања.
Председништво врши избор издања која ће се објављивати.
За свако од ових издања Председништво одређује уредника који не мора бити
члан Председништва.
Главни и одговорни уредник свих ових издања је председник Друштва.
X - ФИНАНСИРАЊЕ, НАЧИН СТИЦАЊА И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА
ДРУШТВА
Члан 36.
Друштво се финансира и стиче средства од чланарина, пројеката код државних
органа, других организација и фондација на основу конкурса, донација и поклона (у
новцу и натури), добровољних прилога, финансијских субвенција и на други законом
дозвољени начин.
Члан 37.
Друштво има рачун код пословне банке у Београду, а њиме располаже
овлашћени заступник Друштва или лице које овласти Председништво.
Члан 38.
За вршење финансијско-материјалног пословања и обављања других послова ван
основне делатности Друштва могу се уз надокнаду ангажовати овлашћена стручна лица
по одлуци Председништва.
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XI - ПРЕСТАНАК РАДА ДРУШТВА И ПОСТУПАК СА ИМОВИНОМ
Члан 39.
Друштво престаје са радом у случајевима предвиђеним законом и када то
Скупштина одлучи. Скупштина доноси одлуку о престанку рада Друштва на основу
изјашњавања већине чланова Друштва.
У случају престанка рада Друштва, имовина Друштва преносе се на Републички
завод за заштиту споменика културе – Београд.
Члан 40.
Председник Друштва је дужан да у року од 15 дана од дана престанка рада
Друштва извести о томе надлежне државне органе и Агенцију за привредне регистре,
ради брисања Друштва из регистра, а архивску документацију преда надлежном
архиву.
XII - ДАН ДРУШТВА
Члан 41.
Дан Друштва је 22. фебруар, установљен у спомен на дан када је донет Акт о
заштити развалина одређених старих градова и замкова у Србији, као споменика
древности, 9. (по старом), односно 22. фебруара (по новом календару) 1844. године.
Дан Друштва обележава се свечано. На свечаности се додељују награде и
признања и представља Гласник Друштва конзерватора Србије.
XIII – ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА И ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА И ИЗМЕНА
ДРУГИХ ОПШТИХ АКАТА
Члан 42.
Иницијативу за измену и допуну Статута могу дати:
 органи Друштва и
 најмање 50 чланова Друштва.
Иницијатива за измену и допуну Статута упућује се Председништву.
Ако Председништво прихвати иницијативу, покренуће поступак за измену и
допуну Статута, у супротном иницијатива ће бити одбачена и о томе се обавештава
покретач иницијативе. Председништво сачињава предлог измена и допуна Статута и
даје га на јавну распаву која траје 30 дана.
После спроведене јавне расправе предлог измене и допуне Статута упућује се
Скупштини на разматрање и коначно усвајање – по истој процедури као и при његовом
доношењу.
Друга општа акта Друштва доносе се на начин и по поступку предвиђеном за
измене и допуне овог статута.
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XIV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Сви акти Друштва ће се ускладити са изменама и допунама Статута у року од 6
месеци од дана ступања на снагу измена и допуна Статута.
Правилник о раду Комисије Председништва Друштва ће се донети у року од 6
месеци од дана ступања на снагу измена и допуна Статута.
Члан 44.
Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на седници Скупштине Друштва.

ПРЕДСЕДНИК
ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
Максимов Катарина
14

