У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр. 51/09),
на оснивачкој скупштини одржаној 19. маја 2010. године, усвојен је следећи

СТАТУТ
НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА МЕЂУНАРОДНОГ САВЕТА ЗА СПОМЕНИКЕ И
СПОМЕНИЧКЕ ЦЕЛИНЕ У СРБИЈИ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Удружење под називом „Национални комитет Међународног савета за споменике и
споменичке целине у Србији“, скраћено „Национални комитет ICOMOS Србија“ (у даљем
тексту: Национални комитет) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на
неодређено време ради остваривања циљева у области заштите културног наслеђа. Национални
комитет подлеже важећем законодавству у Србији, и у потпуности је у сагласности са Статутом
Међународног савета за споменике и споменичке целине (ICOMOS), у мери у којој је он у
складу са важећим законима у Србији.
Члан 2.
Назив Удружења је: „Национални комитет Међународног савета за споменике и
споменичке целине у Србији“ скраћено „Национални комитет ICOMOS Србија“
Назив Удружења на енглеском језику је: „National Committee of the International Council
on Monuments and Sites in Serbia“ или „National Committee ICOMOS Serbia“. Назив Удружења
на француском језику је ''Comité National du Conseil International des Monuments et des Sites dans
la Serbie'' или ''Comité National ICOMOS Serbie''.
Национални комитет има седиште у Београду, на адреси Радослава Грујића 11. Адреса
седишта се може променити одлуком Извршног одбора Националног комитета.
Национални комитет делатност остварује на територији Републике Србије.
Члан 3.
Национални комитет има печат округлог облика на којем је по ободу ћирилицом
исписано: „Национални комитет Међународног савета за споменике и споменичке целине у
Србији“, унутар овога назива је и скраћени назив на енглеском, писан латиничним писмом:
„National Committee ICOMOS Serbia“, а у средини ICOMOS.
ICOMOS Србија има свој лого који се састоји од лога међународног ICOMOS-а
постављеног на белом штиту и двојезичког текста: „Национални комитет ICOMOS Србија“, (на
српском и енглеском језику), лево и десно од штита.
Члан 4.
Национални комитет има статус правног лица у погледу права, обавеза и одговорности
које му припадају по Уставу Републике Србије, законима и другим прописима.
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Национални комитет примењује начело равноправности употребе језика и писма
утврђено Уставом Републике Србије, као и начело родне равноправности.
Члан 5.
Национални комитет заступа и њиме председава Председник Националног комитета
ICOMOS Србија.
Члан 6.
Рад Националног комитета је јаван.
Национални комитет ће обавештавати јавност о свом раду преко средстава јавног
информисања. На седницама Скупштине Националног комитета позиваће се представници
јавних средстава за информисање (штампе, радија, телевизије). Национални комитет ће о свом
раду извештавати сва заинтересована физичка и правна лица у земљи и иностранству.

ЈЕЗИЦИ И ПИСМА
Члан.7.
На Скупштинама Националног комитета и седницама органа Националног комитета
користи се српски језик и ћирилично писмо.
Преписка са ICOMOS-ом води се на енглеском или француском језику.
Са националним комитетима на просторима бивше Југославије у преписци може да се
користи српски језик и употребљавају оба писма.
Међународне конференције, састанци и радионице у организацији Националног
комитета Србије сазивају се и одржавају на енглеском језику.
Симултано превођење са српског на енглески (француски) језик може да се обезбеди
приликом церемонијалног отварања или затварања скупа.
Уколико међународна конференција има карактер регионалног скупа са подручја бивше
Југославије тај скуп може да се сазове и одржи на српском језику, односно јужнословенским
језицима.
Могу се користити и језици мањинских заједница у Србији уколико надлежно
Mинистарство или Владина агенција обезбеди финансијску и техничку подршку.

ДЕФИНИЦИЈЕ
Члан 8.
1. Појам „споменик“ (споменик културе) означава грађевинско-архитектонски објекат
од посебног културног или историјског значаја, као и његову градитељску целину, објекат
народног градитељства, други непокретни објекат, део објекта и целине са својствима везаним
за одређену средину, дело монументалног и декоративног сликарства, вајарства, примењених
уметности и техничке културе, као и друге покретне ствари у њима од посебног културног и
историјског значаја.
2. Појам „споменичка целина“ односи се на просторе који су Законом о културним
добрима Републике Србије дефинисани као просторна културно-историјска целина,
археолошко налазиште и знаменито место.
• Просторна културно-историјска целина означава урбано или рурално насеље или
њихове делове, односно простор са више непокретних културних добара од посебног културног
и историјског значаја.
• Археолошко налазиште је део земљишта или површине под водом који садржи
остатке грађевина и других непокретних објеката, гробних и других налаза, као и покретне
предмете из ранијих историјских доба, а од посебног су културног и историјског значаја.
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• Знаменито место је простор везан за догађај од посебног значаја за историју, подручје
с израженим елементима природних и радом створених вредности као јединствене целине, као
и спомен гробови или гробља и друга спомен обележја која су подигнута ради трајног очувања
успомене на значајне догађаје, личности и места из националне историје (меморијали), од
посебног културног и историјског значаја.
Појмови дефинисани у овом члану односе се на непокретна културна добра, према
важећем Закону о културним добрима 1 и у даљем тексту могу се објединити и терминима
„културно наслеђе“ или „културна добра“. Ови термини покривају горе наведене дефиниције, а
обухватају и шири појам културног добра.
Појмови „споменик“, „споменичка целина“, па самим тим и појмови „културно
наслеђе“ или „културна добра“ не односе се на:
1. Покретна културна добра која се чувају у музејима и чине музејске збирке;
2. Археолошке збирке које се чувају у музејима или депоима при археолошким
налазиштима;
3. Музеје на отвореном.
ЦИЉЕВИ
Члан 9.
Национални комитет ICOMOS Србија оснива се са циљем да:
1. Унапређује активности на конзервацији, заштити и рехабилитацији културног
наслеђа тј. споменика и споменичких целина у складу са Статутом и начелима међународне
организације ICOMOS-а.
2. Промовише значај културног наслеђа и залаже се за његов квалитетан третман у
друштву.
3. Сарађује са државним и невладиним институцијама и организацијама у земљи и
иностранству које имају сличне циљеве.
Члан 10.
Задаци Националног комитета ICOMOS Србија су да:
1. Помаже и подстиче активности и планове на истраживању, заштити, развоју,
коришћењу и унапређењу вредности културног наслеђа. С обзиром на претходно изнесено,
задатак Националног комитета је да сарађује са државним и локалним властима, помаже у
комуникацији са институцијама и појединцима одговорним за спровођење наведених
активности, посредује при презентацији тих активности у међународним организацијама, те
учествује са представницима власти у раду експертских тела;
2. Прикупља, истражује и дистрибуира информације о принципима, методама и
политици заштите, очувања, коришћења и промоције културног наслеђа;
3. Сарађује на националном и међународном нивоу у развоју центара за научно
документовање истраживања, заштите, очувања, коришћења и промоције културног наслеђа,
као и истраживања и практичне примене традиционалних градитељских метода;
4. Подстиче усвајање и примену међународних стандарда и критеријума које се односе
на истраживање, заштиту, очување, коришћење, промоцију и приступачност културног
наслеђа;
5. Сарађује на изради образовних програма за обуку стручњака из области
истраживања, заштите, очувања, коришћења и промоције културног наслеђа;
6. Доприноси размени искустава, координацији и заједничким активностима између:
• Општина на чијој територији се историјска насеља и споменици културе налазе, а у
случају потребе и суседних општина које искажу интересовање за ову област;
• Регионалних и локалних организација чији се циљеви односе на заштиту културног
наслеђа;
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7.
Имплементира одлуке Генералне Скупштине ICOMOS-а, као и програме и
препоруке које доносе Саветодавни и Извршни Комитети ICOMOS-а;
8. Успоставља и одржава блиске односе са UNESCO-ом, Комитетом за Светску
баштину (WHC), Међународним центром за проучавање и конзервацију културних добара из
Рима (ICCROM), Међународним саветом за музеје (ICOM), телима Савета Европе,
регионалним центрима за конзервацију који делују под окриљем UNESCO-а, као и осталим
међународним и регионалним организацијама и институцијама које имају исте и сродне
циљеве.

АКТИВНОСТИ
Члан 11.
Ради остваривања својих циљева и задатака Национални комитет ICOMOS Србија
спроводиће следеће активности:
1. Формирати сталне и привремене групе које ће радити на питањима која се односе на
заштиту споменика културе, историјских насеља, споменичких група и подручја; развијати
програме, подносити предлоге, и вршити експертске активности;
2. Осмислити механизме/процедуре којим ће повезивати државне и локалне власти,
институције и појединце који су одговорни за спровођење заштите културних добара, као и
начин за представљање и прихватање овог механизма на националном нивоу;
3. Организовати ICOMOS форуме, научне скупове, симпозијуме, конференције,
студијска путовања, радионице и програме обуке, изложбе и остале јавне манифестације;
4. Организовати активности са циљем да се повећа опште интересовање за
културно наслеђе, нарочито младих генерација, као што су радионице, праксе, семинари, и сл;
5. Аплицирати пројекте за стручно усавршавање едукатора у циљу њиховог
оспособљавања за едукацију деце и омладине у области заштите и афирмације културног
наслеђа;
6. Учествовати у изради закона, стратешких планова и скупова министарстава и
институција чије деловање има утицаја на заштиту и промоцију културног наслеђа, на
републичком и локалном нивоу;
7. Иницирати израду и реализацију локалних акционих планова за креирање
приступачног окружења како би се наслеђе учинило доступно свим категоријама
становништва, укључујући и особе са посебним потребама;
8. Израђивати студије, анализе, елаборате, програме, експертизе и реализовати
конкретне пројекте везане за истраживање, заштиту, очување, развој, коришћење и унапређење
вредности културног наслеђа који му буду поверени, или одобрени од домаћих и међународних
институција и организација;
9. Публиковати и дистрибуирати све информације везане за ову проблематику уз
употребу свих дозвољених средстава масовних медија, укључујући издавачке и рекламне
активности;
10. Покренути, уређивати и самостално или у сарадњи са другима издавати штампане и
електронске часописе Националног комитета ICOMOS Србија, као и остала интерна гласила и
билтене;
11. Основати и редовно ажурирати интернет презентацију Националног комитета;
12. Иницирати посебне фондове, те помоћи развој разних облика финансијске помоћи
за заштиту културног наслеђа;
13. Спроводити друге привредне делатности, али само када се оне директно односе на
главну активност Националног комитета. Врсте привредних делатности одређене су у члану 45.
Статута Националног комитета.
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НАЧИН ДЕЛОВАЊА
Члан 12.
Национални комитет, као члан Међународног савета за споменике и споменичке целине
(ICOMOS), са седиштем у Паризу, Република Француска (у овом тексту - ICOMOS) сагласно
члану 13. Статута ICOMOS доноси и извршава своје сопствене програме и активности у складу
са националним потребама и програмом, дефинисане Статутом Националног комитета, с тим да
су они у сагласности са циљевима дефинисаним Статутом ICOMOS-а, у мери у којој је он у
складу са важећим законима у Србији.
Члан 13.
Генерално, на националном и на међународном нивоу, Национални комитет представља
форум за дискусију и размену искустава у вези са принципима, техникама, правним и
административно-управљачким аспектима заштите, конзервације, рестаурације и промоције
културног наслеђа.
Члан 14.
Национални комитет ће у складу са својим Статутом именовати чланове са правом
гласа на Генералној скупштини међународног ICOMOS-а. Број чланова са правом гласа према
Статуту међународног ICOMOS-а може бити максимално осамнаест, претежно из редова
индивидуалног чланства. Право гласа се не може доделити почасним и члановима спонзорима.
Имена чланова са правом гласа Национални комитет преко својих органа доставља
Секретеријату ICOMOS-а месец дана и више пре одржавања Генералне скупштине ICOMOS-а.
Један члан може да гласа у име највише три друга члана са изгласаним правом гласа, и то
искључиво на основу њиховог писменог одобрења. Једно писмено одобрење важи за само једно
гласање. Чланови Извршног одбора по аутоматизму су чланови са правом гласа, док остале
предлаже и бира Скупшина.
Члан 15.
Рад Националног комитета ICOMOS Србија може да се организује и преко огранака.
Огранци националног комитета могу да се формирају за подручје једне или више
општина, односно регије, уколико је њихов број већи од 1/3 укупног броја чланова
Националног комитета и докле постоји оправданост за такву врсту организовања.
Одлуку за организовање огранка доноси Скупштина на предлог Извршног одбора
Националног комитета.
Огранци немају статус правног лица. Рад огранака дефинисаће се посебним
Правилником.

ЧЛАНСТВО - ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ
Члан 16.
Чланство у Националном комитету ICOMOS Србија може да буде индивидуално,
колективно и почасно.
Члан 17.
Индивидуално чланство: физичка лица чије се професионалне и друге активности
односе на област заштите културног наслеђа, директно или индиректно. Једино индивидуални
чланови имају право да буду бирани за органе Националног комитета, као и органе
међународног ICOMOS-a. Члан може да буде лице: које је стално настањено на територији
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Републике Србије, страни држављанин који је стално настањен у Републици Србији,
држављанин Србије који привремено борави у иностранству (због стипендије, усавршавања,
или учешћа у техничкој помоћи). Привремени боравак у иностранству не може да буде дужи од
пет година.
Колективно чланство: правна лица, која се баве истраживањем, заштитом, обновом и
промоцијом културног наслеђа; која су власници неког споменика културе, или су им на
чување и управљање поверени споменици културе, историјско насеље, град, споменичке
целине или споменичко подручје.
Почасно чланство: појединци са изузетним доприносом у области заштите културног
наслеђа. Почасни члан може да буде страни држављанин, или држављанин Србије који је члан
иностраног националног комитета, који је посебно заслужан у комуникацији са Националним
комитетом Србије, лице које више није радно активно, али је дало велики мерљиви допринос
током свог активног периода. Почасно чланство не може се додељивати лицима изван
конзерваторске струке која су на позицијама власти у држави, функционери странака или у
ситуацијама које би довеле до сукоба интереса.
Члан 18.
Национални комитет може да образује и подмладак чланства - млади професионалци (лица која имају мање од 30 година)
У чланство младих професионалаца примају се лица након најмање три године активног
асистирања или бављења у конзерваторској струци.
Чланству младих професионалца могу приступити:
- студенти (који су опредељени за конзерваторску струку и стичу конзерваторска
искуства у теорији и пракси);
- приправници у институцијама заштите културног наслеђа;
- млађи спољни сарадници у институцијама заштите или учесници у пројектима који се
баве делатностима заштите.
Лица која припадају чланству младих професионалца плаћају 50% од прописане
интернационалне чланарине и 50% од усвојене интерне чланарине.
По навршеној 30–ој години престаје статус младог професионалца. Лице које по
престанку статуса жели да буде члан дужно је да попуни нову пријаву за чланство.
Члан 19.
За остваривање циљева и деловања Националног комитета чланови Националног
комитета ICOMOS Србија остварују своја права и обавезе у складу са Уставом Републике
Србије, Законом о културним добрима и Статутом Националног комитета као и Статутом
међународне организације ICOMOS.
Редовни чланови Националног комитета имају следећа права и обавезе да:
• учествују у реализацији циљева и задатака Националног комитета;
• буду бирани и да бирају органе и тела Националног комитета;
• унапређују рад Националног комитета и доприносе свом угледу као и угледу
Националног комитета, на националном и међународном нивоу;
• буду благовремено информисани о намерама и активностима Националног комитета;
• буду информисани о материјално-финансијском пословању Националног комитета;
• присуствују Генералној скупштини ICOMOS-а;
• у складу са чланом 10. овог Статута могу да имају право гласа на Генералној
скупштини ICOMOS-а.
Чланови спонзори и почасни чланови имају иста права као и редовни чланови, осим
права гласања на Скупштини Националног комитета, као и Генералној скупштини ICOMOS-а.
Члан 20.
Индивидуални и колективни чланови у обавези су да плаћају годишњу чланарину коју
утврђује Генерална скупштина ICOMOS-а, различиту према врсти чланства, а у складу са
одлукама које доноси Извршни комитет међународног ICOMOS-а. Почасни чланови не плаћају
чланарину. За плаћену чланарину добија се међународна чланска картица, периодичне
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публикације, као и друге бенефиције које повремено доноси Извршни комитет ICOMOS-а.
Члан 21.
Пријаве за индивидуално и колективно чланство су добровољне и врше се
потписивањем приступнице која се предаје Националном комитету.
Одлуку о пријему у чланство, по оформљењу Националног комитета, доноси Извршни
одбор. Новопримљени члан у обавези је да потпише Етички кодекс ICOMOS-а. 2 Извршни
одбор Националног комитета ICOMOS Србија обавезан је да имена нових чланова достави
Секретаријату ICOMOS-а. Број индивидуалних чланова Националног комитета је ствар
договора са Извршним саветом међународног ICOMOS-а на сваком наредном састанку.
Сви чланови Националног комитета ICOMOS Србија су и чланови међународне
организације ICOMOS-а.
Извршни одбор предлаже кандидате за почасно чланство. Скупштинска већина
гласањем потврђује кандидатуру, док Извршни одбор Националног комитета проглашава
почасно чланство и имена почасних чланова доставља Секретаријату ICOMOS-a.
Извршни одбор предлаже кандидате за органе ICOMOS-а. Скупштинска већина
гласањем потврђује кандидатуру, док Извршни одбор Националног комитета доставља имена
кандидата Секретаријату ICOMOS-a.
Национални комитет води Регистар својих чланова и он се ажурира једном годишње.
Члан 22.
Престанак чланства у Националном комитету настаје из следећих разлога:
• На лични захтев давањем писане изјаве;
• Услед неплаћања чланарине;
• Услед непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Националног
комитета.
Одлуку о престанку чланства доноси Извршни одбор Националног комитета који је
обавезан да образложи ову одлуку.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за
доношење одлуке о престанку његовог чланства у ICOMOS-у.
Извршни одбор Националног комитета ICOMOS Србија је обавезан да имена чланова
којима је укинуто чланство достави Секретаријату ICOMOS-а.

ОРГАНИ НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА
Члан 23.
Органи Националног комитета су Скупштина, Извршни одбор и Надзорни одбор.
СКУПШТИНА
Члан 24.
Скупштину чине сви чланови Националног комитета и она представља врховно тело
Националног комитета ICOMOS Србија.
Права Скупштине су да:
1. усваја Статут Националног комитета и врши његове измене и допуне;
2. усваја друга интерна правила;
3. бира и разрешава дужности председника, чланове Извршног и Надзорног одбора;
4. усваја годишње извештаје о активностима Извршног и Надзорног oдбора;
2
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5. ратификује одлуке Извршног одбора;
6. одобрава генералне смернице програмских активности Националног комитета, опште
и годишње;
7. доноси одлуке у учешћу у раду других организација у земљи и иностранству;
8. одобрава годишњи обрачун за претходну, и усваја буџет за наредну финансијску
годину;
9. утврђује висину интерне чланарине;
10. разматра жалбе чланова и поништава одлуке других тела Националног комитета
које нису у складу са законодавством, Статутом и другим интерним правилима Националног
комитета;
11. одлучује о оснивању и укидању огранака;
12. додељује право гласа члановима Националног комитета на Генералној скупштини
ICOMOS-а;
13. установљава награде, признања и захвалнице и формира посебан Одбор за награде;
14. одобрава почасно чланство Националног комитета ICOMOS Србија;
15. доноси остале одлуке у складу са Статутом;
16. доноси одлуке о трансформацији или укидању Националног комитета.

Члан 25.
Скупштина се заказује једном годишње. Свака трећа редовна Скупштина је изборна.
Седницу Скупштине сазива и отвара Председник Националног комитета који може да је
води сам или да предложи радно председништво и председавајућег текуће седнице.
Председавање и вођење Скупштине регулисаће се посебним Пословником.
Ванредна скупштина може се сазвати и на захтев Извршног одбора или 1/3 (једна
трећина) од укупног броја чланова Националног комитета.
Уколико Председник Националног комитета у року од 30 дана по примљеном захтеву
Извршног одбора или 1/3 чланства не сазове Скупштину, њу сазива Извршни одбор.
Позив на заседање Скупштине садржи следеће информације: позивара, програм рада,
место, датум и место заседања. Позив се шаље лично сваком члану Националног комитета, 30
дана пре заказаног датума заседања, а за ванредну најмање 7 дана пре заседања.
Члан 26.
Заседање Скупштине ће се сматрати легитимним тек када је више од 50% свих чланова
са правом гласа присутно. Ако је присутан мањи број чланова који су прописано обавештени,
заседање се одлаже за 1 сат, на истом месту и са истим програмом рада, и оно се тада сматра
легитимним без обзира на број присутних чланова. Када је у питању изборна скупштина или
ако је на дневном реду усвајање статутарних докумената, Скупштина се одлаже на месец дана.
У случају недовољног кворума, усвајање статутарних докумената може да буде одложено за
наредну редовну Скупштину. На поново сазваној Скупштини после месец дана, процедуру
избора или усвајање статутарних докумената спроводе присутни учесници у раду Скупштине,
без обзира на број чланова Националног комитета.
Сваки члан има право на један глас у Скупштини.
Члан 27.
Гласање на седницама Скупштине Националног комитета је јавно.
Тајно се гласа једино приликом:
• избора председника, чланова Извршног и Надзорног одбора.
• уколико се на самој седници Скупштине изгласа да се о одређеној одлуци тајно гласа.
Одлуке Скупштине прихватају се већином гласова чланова са правом гласа.
Од овог правила изузете су одлуке које се односе на:
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• усвајање Статута националног комитета, његових измена и допуна;
• трансформацију или престанак рада Националног комитета.
Оне се усвајају гласовима двотрећинске (2/3) већине чланова са правом гласа.
Одлуке Скупштине обавезујуће су за сва тела Националног комитета.
Члан 28.
Одлуке Скупштине подлежу правној провери и провери усаглашености са националним
законодавством и Статутом Националног комитета.
Одлуке скупштинских тела које су у супротности са националним законодавством,
Статутом и претходним одлукама Скупштине, преиспитаће се на заседању прве наредне
Скупштине.
Уколико о спорним одлукама Скупштинских тела не може квалификовано да се изјасни
Скупштина, Извршни одбор ће у случајевима спорова који се регулишу, или тумаче на нивоу
националног законодавства, правну арбитражу затражити код надлежног Јавног
правобраниоца, а у случајевима који се односе на стручна питања очувања културног наслеђа и
савремене конзервације, арбитражу затражити од Секретаријата ICOMOS-а у Паризу.
Наведене арбитраже у спорним случајевима, могу да затраже и појединачни чланови
или групе чланова, тек након писменог изјашњења Извршног одбора, или у случајевима када се
Извршни одбор није изјаснио о спорним питањима у предвиђеном року. У том случају
подносилац или подносиоци захтева за арбитражом дужни су да приложе и материјалне доказе
да се Извршни одбор није у предвиђеном року изјаснио (потврда о слању препоручене поште
или оверена копија поднеска).
Предвиђени рок се одређује према природи спора, а у складу са интерним пословником
о раду.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 29.
Извршни одбор је извршни орган „Националног комитета ICOMOS Србија“, који се
стара о спровођењу циљева Националног комитета.
Извршни одбор има права да:
1. организује редовно обављање делатности Националног комитета;
2. руководи радом Националног комитета између две седнице Скупштине, доноси
одлуке ради остваривања циљева Националног комитета и даје појединачна задужења
члановима;
3. припрема и пред Скупштином излаже извештај о активностима Националног
комитета;
4. обезбеђује извршење одлука Скупштине;
5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом
иницијативом или на предлог најмање пет чланова Националног комитета и припрема предлог
измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6. израђује и предлаже буџете пројеката пред Скупштином;
7. одобрава и поништава пријем у индивидуално, колективно и почасно чланство
Национаног комитета, извештава Скупштину о свим случајевима обраћања примљених или
искључених чланова;
8. формира стручне тимове и врши контролу њиховог рада;
9. одобрава изворе финансирања;
10. одређује број, позицију и висину плате плаћеног особља Национаног комитета;
11. одређује сталну адресу Националног комитета;
12. управља власништвом Националног комитета;
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13. додељује захвалнице; захвалнице се издају на посебно дизајнираном обрасцу и не
садрже новчани износ или предмет од вредности (некомерцијалне штампане или електронске
публикације, маркетиншка галантерија коју издаје или производи Национални комитет, у
смислу овог ограничења не третирају се као предмети од материјалне вредности);
14. доноси одлуке о свим питањима која, у складу са националним законодавством и
Статутом, нису одговорност неког другог тела;
15. спроводи и друге обавезе, као што је дефинисано Статутом.
Након распуштања Национаног комитета, Извршни одбор спроводи процес
ликвидације или делегира ликвидатора.
Члан 30.
Извршни одбор се састоји од 9 чланова. Састав чланства Извршног одбора треба да
покрива све врсте активности које се односе на конзервацију, заштиту, рехабилитацију и
промоцију културног наслеђа тј. споменика културе и споменичких целина.
Председник Националног комитета ICOMOS Србија је по функцији и члан Извршног
одбора.
Члан 31.
Чланови Извршног одбора бирају се из редова индивидуалног чланства Национаног
комитета, за период од три године, и могу бити бирани узастопно још два пута. Након паузе од
три године поново могу бити бирани под истим условима.
Уколико се упразни место у Извршном одбору, Скупштина бира новог члана Одбора из
редова индивидуалног чланства. У том случају, Извршни одбор може да привремено кооптира
лице из индивидуалног чланства, до наредног заседања Склупштине.
Члан 32.
Извршним одбором руководи председник Националног комитета ICOMOS Србија.
Извршни одбор се састаје по потреби, а најмање три пута годишње.
Састанке Извршног одбора заказује и води председник по посебном Пословнику.
Чланови Извршног одбора не могу гласати по питањима у којима су они или неко из
њихове породице лично повезани, или по питањима која се односе на правно лице у коме је
члан Извршног одбора руководилац или у коме може да утиче на процес доношења одлука.
Члан 33.
Чланови Извршног одбора неће бити плаћени за активности које обављају на овој
функцији. Као и у случају свих осталих чланова Националног комитета ICOMOS Србија,
плаћању су једино подложни трошкови настали као резултат рада на остваривању активности
из годишњег плана Националног комитета или на основу посебне одлуке Одбора, и искључиво
на основу достављене све потребне документације.
Почасни чланови Националног комитета као и појединци који су ангажовани на основу
уговора о раду, могу да учествују на састанцима Одбора, али искључиво као посматрачи или
саветодавци.

ПРЕДСЕДНИК И СЕКРЕТАР
Члан 34.
Председник Извршног одбора Националног комитета ICOMOS Србије:
• Представља и заступа Национални комитет пред државним органима, организацијама,
физичким и правним лицима у земљи и иностранству;
• Сазива и председава састанцима Извршног одбора и предлаже његов дневни ред;
• Може да део својих овлашћења делегира члановима Извршног одбора, као и да
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овласти треће лице да стручно заступа интересе Националног комитета пред судовима,
државним органима, организацијама и трећим лицима;
• Представља Национални комитет у Саветодавном комитету ICOMOS-а и учествује у
раду и изградњи односа између Секретаријата и свих осталих националних и научних комитета
међународног ICOMOS-а;
• Потписује одлуке, решења и закључке Извршног одбора;
• Припрема и подноси годишњи извештај о раду Националног комитета на Скупштини.
Члан 35.
Председник за свој рад одговара Скупштини Националног комитета.

Члан 36.
Председник Националног комитета се бира из редова индивидуалног чланства
Националног комитета, на период од три године, и може бити изабран и следећа два мандата по
три године. Након паузе од три године поново може бити биран под истим условима.
Члан 37.
Председник може, према потреби, да именује свог заменика.
Заменик председника помаже председнику или у његовом одсуству извршава његове
активности. У складу са тим, председник може да привремено или трајно делегира део својих
права заменику.
Члан 38.
Заменик председника Националног комитета именује се из редова Извршног одбора.
Члан 39.
Секретар Националног комитета се бира из редова Извршног одбора, на период од три
године, и може бити изабран и следећа два мандата по три године. Након паузе од три године
поново може бити биран под истим условима.
Дужност секретара је да помаже председнику Националног комитета при реализацији
програма.
Члан 40.
Секретар (технички секретар) може да буде и професионално ангажовано лице које се
бира конкурсом.
Технички секретар има дужност:
• да извршава све административно-техничке послове
• да води Документацију Националног комитета
За свој рад технички секретар је одговоран председнику Националног комитета.
НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 41.
Надзорни одбор чине 3 (три) члана које бира Скупштина, на период од 3 године и могу
бити поново бирани на исти тај период.
Надзорни одбор контролише исправност рада Извршног одбора и финансија
Националног комитета и о томе подноси извештај на свакој седници Скупштине.
Састанци Надзорног одбора се сматрају валидним, кад је присутно више од половине
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његових чланова.
Надзорни одбор:
1. Контролише спровођење одлука Скупштине које се односе на буџет, приходе и
трошкове Националног комитета;
2. Контролише спровођење финансијског плана;
3. Има право да контролише, врши инспекцију и врши попис као и да о томе подноси
извештај одговарајућим органима.
ПРОГРАМСКИ КОЛЕГИЈУМ
Члан 42.
Чланови Програмског колегијума по функцији су председници секција.
Програмским колегијумом руководи председник Националног комитета.
Програмски колегијум се састаје по потреби, а најмање три пута годишње. Он припрема
и заједно са Извршним одбором и председником Националног комитета брине се о реализацији
програма Националног комитета.
КОМИСИЈЕ И СЕКЦИЈЕ
Члан 43.
Ради проучања специфичних проблема стручно-научног или техничког карактера, на
предлог Извршног одбора формирају се комисије и секције.
Комисије и секције се састоје од најмање три члана, од којих је један председник.
Чланство у комисијама и секцијама је добровољно.
Чланство утврђује Извршни одбор.
Активности и извештаје комисија и секција, као и степен њихове реализације утврђује
Извршни одбор и о томе извештава Скупштину.
МАТЕРИЈАЛНО –ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Члан 44.
Национални комитет може стицати имовину од чланарине, добровољних прилога,
донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге,
закупнине, дивиденди, пројеката код државних органа или фондација, помоћи од стране државе
и локалних заједница и на други законом дозвољени начин.
Члан 45.
Национални комитет може непосредно да обавља и привредну или другу делатност
којом се стиче добит у складу са законом којим се уређује класификација делатности, под
следећим условима:
1. да је делатност у вези са статутарним циљевима Националног комитета и да се
обавља у обиму потребном за њихово остваривање;
2. да делатност није у супротности са Статутом.
Национални комитет прибавља средства обављајући и привредну делатност: 22110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација.
Национални комитет може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након
извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Национални комитет може да буде оснивач радне заједнице, или да ступи у партнерске
односе са другим радним заједницама и оснивачима радних заједница због прикупљања
средстава, као и за учешће у разним облицима партнерстава ради остваривања непрофитних
циљева Националног комитета. Одлуке о оснивању или учешћу у профитабилним предузећима
и корпорацијама доноси Извршни одбор.
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Национални комитет нема право да остварену добит од привредне или друге делатности
расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа Националног комитета,
директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.
Под повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се лица која су као таква
утврђена законом којим се уређују привредна друштва.
Члан 46.
Национални комитет може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге
облике образовања из области заштите културних добара, као и продајом производа, насталих у
оквиру едукативних креативних радионица, као и других облика сродних привредних
делатности које Национални комитет обавља.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити
искључиво за остваривање циљева Националног комитета, укључујући и трошкове редовног
рада Националног комитета и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.
ТРАНСФОРМАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА
Члан 47.
Национални комитет, који је регистрован за вршење активности у циљу општег добра,
не може се трансформисати у непрофитно правно лице које делује у корист приватних лица.
ПРОМЕНА СТАТУТА
Члан 48.
Статут се може изменити од стране Скупштине, на предлог Извршног одбора или 1/3
чланова Скупштине. Одлука о променама Статута усваја се двотрећинском већином.
У складу са претходним ставом, предлог измена се уврштава у дневни ред наредног
састанка Скупштине, који мора бити достављен свим члановима Скупштине најмање 30 дана
унапред.
Све измене Статута морају се у року од 7 дана пријавити Привредном суду Србије и
постају пуноважне тек одлуком тог Суда.
ПРЕСТАНАК РАДА НАЦИОНАЛНОГ КОМИТЕТА
Члан 49.
Скупштина двотрећинском већином доноси одлуку о престанку рада Националног
комитета на заседању сазваном посебно у ову сврху.
Укидање Националног комитета ICOMOS Србија биће аутоматски извршено укидањем
међународног ICOMOS-а.
У случају укидања Националног комитета, не престаје индивидуално чланство у
међународном ICOMOS-у.
Поред одлуке коју усваја Скупштина, укидање може бити проглашено и одлуком Суда,
и то у следећим случајевима:
1. Када су активности Националног комитета у супротности са Статутом,
важећим законима и прописима у Србији;
2. Када се прогласи стечај.
У случају распуштања или укидања Националног комитета индивидуално чланство у
међународном ICOMOS-у не престаје по аутоматизму уколико индивидуални члан или група
чланова настави да измирује обавезе у смислу чланарине и рада у међународним секцијама.
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Члан 50.
У случају престанка рада, имовина и средства Националног комитета по подмиривању
свих дуговања користиће се за:
• Стипендије и специјализације чланова Националног комитета;
• Конзерваторско – рестаураторске радове на споменицима културе;
• Издавање специјализованих публикација о заштити споменика културе.
У случају да се не може поступити по ставу 1 овога члана, преостала имовина и
средства Националног комитета пренеће се на Министарство културе Републике Србије.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати
одредбе Закона о удружењима.
Члан 52.
Одмах по усвајању овог Статута, Извршни одбор се обавезује да донесе пословник о
раду и остала неопходна документа потребна за функционисање Националног комитета.
Члан 53.
Након усвајања овог Статута, у складу са чланом 21. Статута, сви досадашњи чланови
Националног комитета ICOMOS Србија у обавези су да потпишу Етички кодекс ICOMOS-а, а
најкасније до 25. децембра 2010. године.
Члан 54.
Доле потписани оснивачи усвојили су овај Статут 19. маја 2010. године, у Београду.

Председавајући Оснивачке скупштине
Сања Кесић Ристић
У Београду, дана 19. маја 2010.

__________________________________
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