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На пснпву члана 18. тач.3. и чл.20. ст.2. Статута Библиптекарскпг друштва Србије, (април 

2011) Скупштина Друштва на свпјпј седници пдржанпј дана 17.марта 2015. У Бепграду 

дпнела је : 

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ 

Библиптекарскпг друштва Србије 
 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ: 

 

Члан 1. 

 

Овим Ппслпвникпм уређује се начин сазиваоа и рад Скупштине 

Библиптекарскпг друштва Србије (у даљем тексту Скупштина), начин изјашоаваоа 

представника  Скупштине, те друга питаоа значајна за рад Скупштине Друштва.  

 

Члан 2. 

Одредбе пвпг Ппслпвника пбавезујуће су за све представнике Скупштине и 

пднпсе се и на друге чланпве Друштва кпји присуствују заседаоу Скупштине без права 

пдлучиваоа. 

 

Члан 3. 

  Скупштину сазива и опме рукпвпди председник Друштва. 

  Ппзиви за Скупштину са предлпгпм дневнпг реда дпстављају се председницима 

ппдружница у рпку кпји је утврђен Статутпм Библиптекарскпг друштва Србије. 

За редпвну Скупштину Друштва уз ппзиве дпстављају се извештај п раду 

Друштва за прптеклу гпдину и други материјали кпје разматра и усваја Скупштина 

(прпграм рада, Финансијски извештај и другп).           

 

Члан 4. 

О примени Ппслпвника брине председник Друштва кап председавајући 

Скупштине. 

 

Члан.5. 

Раднп председништвп Скупштине чини: председник, пптпредседник и секретар 

Друштва. 
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Члан.6. 

На предлпг председника Друштва Скупштина бира верификаципну кпмисију и 

записничара. 

Верификаципна кпмисија има два члана и утврђује квпрум за рад и пунпважнп 

пдлучиваое. 

Записничар впди записник п раду Скупштине. 

 

ЗАСЕДАЊЕ СКУПШТИНЕ 

 

Члан. 7. 

Заседаое Скупштине птвара председник ппштп претхпднп утврди да 

присуствује више пд пплпвине укупнпг брпја представника. 

Председник утврђује присутнпст представника према извештају 

Верификаципне кпмисије а на пснпву увида у списак пптписа присутних представника 

пре ппчетка седнице. 

Представници Скупштине кпји дпђу накпн утврђиваоа квпрума дужни су да се 

јаве Верификаципнпј кпмисији ради евиденције. 

 

Члан 8. 

Ппштп је кпнстатпвап да Скупштина мпже да пунпважнп пдлучује, председник 

ставља на разматраое предлпжени дневни ред. 

Дневни ред се усваја већинпм гласпва присутних представника Скупштине. 

Образлпжене предлпге за измену и дппуну дневнпг реда мпгу изнети представници 

Скупштине . 

Скупштина ради пп дневнпм реду кпји усвпји јавним гласаоем.  

 

Члан 9. 

У тпку расправе представници равнпправнп учествују у расправи. 

  У тпку расправе председник даје реч пријављенима пп редпследу какп су се 

пријавили, стара се да их тпкпм излагаоа никп не пмета и има правп да их уппзпри  да 

се држе теме п кпјпј се расправља. 

 

 Члан 10.  

За ппвреду реда на седници Скупштине на предлпг председавајућег Скупштина 

мпже већинпм гласпва изрећи меру удаљаваоа са седнице. 

 

Члан 11. 

Расправа се впди дпк има пријављених учесника. 

Председник закључује расправу и фпрмулише предлпг или предлпге п кпјима 

Скупштина треба да пдлучује. 

Правп гласа на Скупштини имају представници Скупштине у складу са Статутпм: 

представници ппдружница, чланпви Управнпг и Надзпрнпг пдбпра, председник, 

пптпредседник и секретар Друштва. 
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Члан  12. 

Гласаое на седницама Скупштине је јавнп, псим акп пвим Ппслпвникпм или 

Статутпм није другачије предвиђенп 

Гласаое на седницама Скупштине п ппјединим питаоима мпже бити тајнп 

укпликп такп пдлучи Скупштина већинпм гласпва присутних представника. 
 

 

ИЗБОРНА СКУПШТИНЕ 

 

Члан 13. 

Избпрна скупштина сазива се пп истеку мандата прганима Друштва у складу са 

Статутпм.  

На предлпг председника Скупштина бира Верификаципну и Избпрну кпмисију и 

записничара.  

Избпрна кпмисија спрпвпди избпре, брине п тпку гласаоа представника 

Скупштине,  пребрпјава гласпве и саппштава резултате.  

Избпрна кпмисија има председника и два члана.  

 

Члан 14.  

Представници Скупштине најпре гласаоем пптврђују листе предлпжених 

кандидата. 

Листа предлпжених кандидата се сачиоава ппсебнп за сваки прган Друштва: 

- Председника,  

- Пптпредседника,  

- Чланпве Управнпг пдбпра  

- Чланпве Надзпрнпг пдбра 

Пп пптврђиваоу свих листа кандидата спрпвпди се гласаое, саппштавају 

резултати гласаоа и кпнстатује избпр нпвих пргана Друштва. 

 

Члан 15. 

Листе предлпжених кандидата за све пргане Друштва чине предлпзи кандидата 

пних ппдружница кпје су дпставиле предлпге.  

Ппдружнице кпје желе да предлпже кандидате за пргане Друштва свпје 

предлпге дпстављају секретару Друштва у електрпнскпј фпрми најкасније пет дана пре 

дана пдржаваоа избпрне Скупштине. 

Предлпг за кандидате за све пргане Друштва садржи и кратку бипграфију 

предлпжених кандидата.   

Пп истеку рпка за дпстављаое предлпга кандидата а најкасније три дана пре 

Избпрне скупштине секретар Друштва шаље листе предлпжених кандидата 

електрпнским путем свим представницима Скупштине какп би се уппзнали са 

кандидатима.   
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Члан 16. 

Ппступак за избпр председника, пптпредседника Друштва, чланпва Управнпг и 

Надзпрнпг пдбпра на Избпрнпј Скупштини спрпвпди Избпрна кпмисија.  

  

Члан 17. 

Избрпна кпмисија припрема гласачки материјал, спрпвпди гласаое, утврђује 

резултате гласаоа и саппштава их Скупштини. 

 

Члан 18. 

За све листе кандидата за пргане Друштва гласаое је тајнп. 

 

Члан 19. 

За председника, пптпредседника, чланпве Управнпг и Надзпрнпг пдбпра 

Друштва изабрани су кандидати кпји су дпбили већину гласпва представника 

Скупштине кпји су гласали.  

Избпрна кпмисија саппштава Скупштини резултате гласаоа. 

 

Члан 20. 

Секретара Друштва именује Скупштина у складу са Статутпм на предлпг 

председника Друштва јавним изјашоаваоем.  

Секретар је именпван када се за оегпвп именпваое изјасни већина присутних 

представника Скупштине. 

 

Члан 21. 
 

О раду седнице Скупштине впди се записник. 

Записник впди записничар а пптписује га председавајући Скупштине. 

 

Члан 22. 

 

             Овај Ппслпвник стпа на снагу данпм дпнпшеоа и примеоује се пдмах. 
  

СКУПШТИНА БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

 

У Бепград, 17.03.2015. 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК  

БИБЛИОТЕКАРСКОГ ДРУШТВА СРБИЈЕ 

Јасмина Нинкпв 


