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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ У 2015. ГОДИНИ 

 

 Уводна напомена 

 Уважавајући све околности отежаног рада Библиотекарског друштва Србије која је 

настала након Изборне скупштине Друштва од 29. априла 2015. године и настале блокаде у 

раду због вишемесечног застоја у избору председника Друштва, новоизабрани председник 

БДС др Богдан Трифуновић који је ступио на функцију 18. фебруара 2016. године, 

Скупштини БДС предлаже на усвајање следећи Извештај о раду Библиотекарског друштва 

Србије у 2015. години. Иако актуелни председник није обављао функцију председника 

нити било коју другу функцију у управи Друштва током 2015. године, па тиме није био на 

извору информација и доношених одлука, због институције удружења и одржања 

континуитета у раду БДС сматра да је и предложени Извештај о раду бољи од никаквог 

извештаја. Из тог разлога овај Извештај настао је из неколико извора информација (бивши 

или актуелни чланови управе БДС, веб сајт БДС) и ограничен је на хронолошко и 

фактографско приказивање следа догађаја током 2015. године, без доношења икаквих 

вредносних судова, колико је то могуће од стране аутора и употребљених речи. 

 

 

Хронологија активности 

Јануар 2015. 

Библиотекарско друштво Србије и Удружења издавача и књижара Србије скрећу пажњу 

јавности на озбиљне проблеме до којих долази у примени Закона о јавним набавкама, 

приликом куповине књига за јавне библиотеке. 

 

5. фебруар 2015. састанак УО БДС 

 

Март 2015. 

17. март 2015. Скупштина БДС 

Делегати су једногласно усвојили: Извештаје о раду Друштва за 2014. годину са извештајем 

о раду подружница, Финансијски извештај и донели Програм рада за 2015.годину. Донет је 

такође и нови Пословник о раду Скупштине. 

 

18. март 2015. 

УО БДС усваја ПРОГРАМСКУ ДЕКЛАРАЦИЈУ о слободном приступу информацијама и 

слободи изражавања у библиотечко-информационој делатности Комисије за слободан 

приступ информацијама и интелектуалне слободе Библиотекарског друштва Србије 

 

Април 2015. 

На конкурсу Министарства БДС-у се одобрава пет предложених пројеката (Пројекти нису 

реализовани у 2015). 

 

29. април 2015. 

Изборна Скупштина БДС 



ЗА ЧЛАНОВЕ УПРАВНОГ ОДБОРА БДС, мандат 2015 – 2019. изабрани су: 

1. ДАНИЕЛА СКОКОВИЋ, Народна библиотека Пожега 

2. Мр САЊА АНТОНИЋ, Универзитетска библиотека “Светозар Марковић“, Београд 

3. НЕБОЈША ЦВЕЈИЋ, Библиотека шабачка 

4. МИЛИЦА СТЕВАНОВИЋ, Народна библиотека Крушевац 

5. МАША МЛАДЕНОВИЋ, Градска библиотека Суботица 

6. ВЕСНА СТЕПАНОВИЋ, Народна библиотека “Др Ђорђе Натошевић“, Инђија   

7. ДРАГОСЛАВ ВАСИЋ, Народна библиотека “Стеван Сремац“, Ниш 

8. Мр ДРАГАНА МИЛУНОВИЋ, Народна библиотека Србије, Београд 

9. ВЕСНА ЦРНКОВИЋ, Народна библиотека “Радислав Никчевић“, Јагодина 

10. АНА ИВКОВИЋ, Народна библиотека Осечина 

11. РАДМИЛА ПЕРОВИЋ, Народна библиотека “Јован Поповић“, Кикинда 

12. ГОРДАНА ЂИЛАС, Библиотека Матице српске, Нови Сад 

 

За потпредседника БДС изабрана је Беба Станковић, Библиотека „Илија М. Петровић“ 

Пожаревац. Потпредсдник БДС и секретар БДС Весна Црногорац су чланови Управног 

одбора по функцији. 

За избор председника БДС два предложена кандидата, актуелна председница Јасмина 

Нинков из Библиотеке града Београда и др Богдан Трифуновић из Градске библиотеке 

„Владислав Петковић Дис“ Чачак, имали су исти број гласова, чиме није извршен избор 

председника Друштва. 

 

Мај-јун 2015. 

Након Изборне скупштине подружница НБС упутила је захтев за увид у изборну 

документацију, након чега је следио и захтев за сазивање ванредне скупштине БДС, који је 

потписало преко једне трећине делегата Скупштине. УО је одбио захтев за ванредном 

скупштином и заказао наставак изборне скупштине. 

Иницијатива подружнице Народне библиотеке Србије за сазивање ванредне скупштине 

БДС одбачена је због следећег разлога (саопштење УО БДС): „Избори за све органе БДС, пo 

Статуту, нису завршени на Седници од 29.априла 2015, а Скупштина БДС је, том приликом, 

једногласно донела Одлуку да се закаже следећа, односно НАСТАВИ Изборна скупштина за 

председникa БДС. Да подсетимо - Изборна скупштина од 29. априла 2015. године још увек, 

фактички, није завршена, јер није изабран председник БДС, те није могуће сазивати било 

нову редовну, било ванредну скупштину. Управни одбор је, стога, на свом састакну 

одржаном 21. септембра 2015. године, у Београду, у Народној библиотеци Србије, одлучио 

да се: НАСТАВАК ИЗБОРНЕ СКУПШТИНЕ БДС ЗА ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА БДС одржи 19. 

октобра 2015. године“. 

 

Октобар 2015. 

Наставак изборне скупштине је одложен одлуком УО БДС. 

 

Децембар 2015. 

Чланови Подружнице НБС остварују увид у изборну документацију 3. децембра 2015. 

након чега чланови ове подружнице 18. децембра објављују јавно саопштење и одлуку о 

иступању из Друштва чланова Подружнице НБС. 

 

14. децембар 2015. 

За Дан библиотекара и БДС објављено је електронско издање „Библиотекара“ (1-2, 2015) 

(Библиотека „Карло Бијелицки“ у Сомбору помогла је објављивање штампаног издања у 

2016. години). 

 

др Богдан Трифуновић, председник БДС 


