СКУПШТИНА
ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
10 – 11. јун 2016. године, хотел „ВИВА ‐ СПОРТ“,
Сирогојно (31 207), 15:00 часова
ПРОГРАМ РАДА СКУПШТИНЕ
I ДАН, 10. ЈУН 2016. године
до 12.15 часова – Окупљање, регистрација учесника и кафа добродошлице
до 14:30 часова – ручак у хотелу „Вива ‐ Спорт“
15:00
од 15:15

Уводна обраћања и поздравне речи
Избор радног председништва / достављање тачака по разном
 Извештај о раду за период од јуна 2015. године до јуна 2016. године
 Финансијски извештај од јуна 2015. године до јуна 2016. године
‐Усвајање ‐


извештај о раду секција ДКС
‐Дискусија ‐



оснивање Секције сликара и вајара конзерватора ДКС;
‐Усвајање ‐

16:00 – 16:15

Кафе пауза

16:15 – 16:45

Обилазак Музеја на отвореном ,,Старо село'' (кустос)




формирање радне групе за оперативне послове по достављеним
примедбама
статутарна питања (јавна расправа);
разно, по предлозима
‐Дискусија ‐

19:00 – 19:15

Кафе пауза


20:30

Гласање о статутарним изменама / крај пленарног дела

Свечана вечера

II ДАН, 11. ЈУН 2016. године
до 9:30 – доручак
9:30

Наставак рада Скупштине


Тематски стручни реферати и презентације:
 Снежана ПЕТРОВ, Архиви и архивска грађа у законима и
подзаконским актима
‐Дискусија ‐
 Алекса ЦИГАНОВИЋ, Управни уговор у заштити културих добара као
јавних добара? Информација о прибављеним статистичким
подацима у кривичним стварима за културна и природна добра.
‐Дискусија ‐
 Елена Петровић Васић, Студија заштите села Гостуша у општини
Пирот ‐ Добитник признања ЕУ и Европа Ностра за наслеђе и
Grand Prix награде за 2016. годину
‐Дискусија ‐
 Марија АЋИМОВИЋ, Снежана НЕГОВАНОВИЋ, Препоруке за
стварање и управљање дигиталном фотодокументацијому
институцијама заштите културог наслеђа Србије
‐Дискусија ‐
 по пријавама у међувремену

11:00
13:00

Кафе пауза / рад радне групе за припрему закључака
Припрема закључака Скупштине ДКС
 Усвајање закључака Скупштине ДКС

14:00

Напуштање хотела /
обилазак Гостиља (око 20 km) и Хидроцентрале у Ужицу на повратку у Београд

ДРУШТВА КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ
СКУПШТИНА ДКС
10 ‐ 11. ЈУН 2016, СИРОГОЈНО

