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бр. 69/2023 

23. 2. 2023. 

 

У складу са чл. 19 Статута Библиотекарског друштва Србије (у даљем тексту БДС), усвојеног 

7. априла 2011. године, чл. 13 Пословника о раду Скупштине БДС, усвојеног 17. марта 2015. 

године и чл. 11 Пословника о раду подружница БДС, усвојеног 22. фебруара 2022. године 

Скупштинa Библиотекарског друштва Србије на својој 4. редовној седници доносе 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

о одржавању изборне седнице Скупштине БДС и динамици одржавања предизборних 

активности по Подружницама БДС за органе управљања, чланове Скупштине, Управног и 

Надзорног одбора БДС у мандатном периоду 2023 – 2027. године 

 

Скупштина Библиотекарског друштва Србије препоручује одржавање изборне седнице 

Скупштине БДС, на којој би се извршио избор, односно именовање чланова Управног и 

Надзорног одбора БДС, председника, потпредседника и секретара БДС, за 5. април 2023. 

године са почетком у 12 сати у просторијама Народне библиотеке Србије (Амфитеатар). 

 

Послови у вези са заказивањем термина за одржавање Седнице из ст. 1 ове одлуке поверавају 

се секретару БДС у сарадњи са службом за програме из културе и односе с јавношћу сектора 

за заједничке програме Народне библиотеке Србије. 

 

По прибављају сагласности за одржавање седнице из ст. 2 ове одлуке, председник БДС 

потврђује договорени термин, заказује седницу и у сарадњи са секретаром БДС конципира 

дневни ред. 

 

У складу са чл. 15 ст. 2 Пословника о раду Скупштине БДС, подружнице које желе да 

предложе кандидате за органе управљања Друштва (чланове Управног и Надзорног одбора 

БДС, као и председника, односно потпредседника БДС) своје предлоге достављају секретару 

Друштва путем електронске поште најкасније до 31. марта 2023. године на јединственом 

креираном формулару. 

 

Креирање формулара из ст. 4 ове одлуке поверава се секретару Друштва, а доступност за 

преузимање истог биће омогућена путем БДС мејлинг листе, односно веб-сајта Друштва.  

 

Уз формулар предлога потребно је доставити и кратке биографије свих предложених 

кандидата у засебном документу.  

 

Изузетно, из ст. 6 ове одлуке, предлог за председника БДС треба да садржи и план и програм 

развоја БДС у мандатном периоду 2023 – 2027. године.  

 

По пријему и обради послатих докумената из ст. 4-7 ове одлуке, а у складу са чл. 10 ст. 4 

Статута БДС, секретар БДС председнику, односно секретару подружнице Друштва доставља 

обавештење о успешно поднетој документацији. 
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Непотпуна и накнадно достављена документација из ст. 4-7 ове одлуке неће бити разматрана. 

 

Листе предложених кандидата биће формиране најкасније до 1. априла 2023. године, када ће 

бити послате делегатима Скупштине и објављене на веб-сајту Друштва.  

 

Изабрани кандидат за функцију председника мора поседовати или у најкраћем року након 

изборне скупштине извадити квалификовани електронски сертификат (електронски потпис), 

за послове заступања БДС у складу са Статутом и законом. 

 

 

у Београду, 

22. фебруара 2023. 

 

 

Скупштина Библиотекарског друштва Србије 

 

 

 

 

 

 

председавајући  

др Богдан Трифуновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


