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ДРУШТВУ ЛЕКАРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ СЛД
ДРУШТВУ ЛЕКАРА ВОЈВОДИНЕ СЛД
АКАДЕМИЈИ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД
СЕКЦИЈАМА СЛД
ИНТЕРСЕКЦИСКИМ ОДБОРИМА И АКТИВИМА СЛД
ПОДРУЖНИЦАМА СЛД
Поштоване колегинице и колеге,
На седници Скупштине Српског лекарског друштва одржаној 28.
децембра 2018. године усвојене су Измене и допуне Статута Српског
лекарског друштва које можете наћи на сајту СЛД. Указујемо на члан 9.
Статута Српског лекарског друштва који се односи на секције,
интерсекцијске одборе и активе и на члан 8. Статута чије се одредбе односе
на подружнице Друштва.
Као што вам је познато 2019. година је изборна година на свим нивоима у
Српском лекарском друштву.
Како у новом Статуту има низ врло значајних промена у вези са
изборном процедуром, Председништво СЛД је одлучило да вам у овом
допису укаже на најважније детаље како би изборни процес био заснован на
Статуту, па тако и валидан. Молимо вас да овај допис најпре добро проучите
а у случају било каквих нејасноћа да се јавите начелници Стручне службе
СЛД гђи Сузани Бјелогрлић за сва потребна разјашњења.
1. Расписују се избори на свим нивоима у Српском лекарском друштву
2. Избори у Друштву лекара Косова и Метохије СЛД, Друштву лекара
Војводине СЛД, Академији медицинских наука СЛД, секцијама,
интерсекцијским одборима, активима и подружницама морају се
обавити најкасније до 15. јуна 2019. године, а Стручну службу
Друштва писмено известити o изборним резултатима најкасније до
25. јуна 2019. године.
3. Приликом избора на свим нивоима обавезно водити рачуна да сходно
Статуту: „Сви чланови Скупштине морају правовремено, а најкасније
десет дана пре одржавања седнице Скупштине, на одговарајући
начин бити обавештени о одржавању Изборне скупштине (писмом,
имејлом, телеграмом, телефоном, јавним огласом, у средствима
информисања итд.). Скупштина пуноважно одлучује ако је на
седници присутно више од половине чланова. Уколико на седници
прве Скупштине не буде остварен кворум, у другом сазиву седница
Скупштине ће се одржати без обзира на непостојање пуног кворума и
пуноважно одлучивати простом већином гласова присутних чланова''.
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4. Да би остварили кворум већ на првом сазиву, било би добро да изборну Скупштину закажете
плански или да је одржите током неког акредитованог скупа, где се очекује добра посећеност,
како би легитимитет новоизабраних органа био максималан.
5. На скупштини стара управа подноси извештај о раду. Након тога треба да уследи дискусија о
извештају.
6. Новина је да осим избора Председништва, Председника и Секретара, по новом Статуту бирају
се и један или више Подпредседника (њихов број одредите по вашој процени а у складу са
величином, бројем чланова и обимом посла)
7. Председништво бирати по могућности из свих установа где постоји чланство и то по 1,
максимално 2 члана. Дакле, приликом избора чланова Председништва, препоручује се
„позитивна дискриминација''. Ово је важно, јер Председништво СЛД верује да избор чланова
Председништва из што већег број изборних јединица омогућава да се активност Српског
лекарског друштва преноси и осећа широм Србије а не само у великим градовима, великим
здравственим или другим установама. Велике установе, по мишљењу Председништва СЛД,
овим неће бити оштећене, јер ће се највероватније председник, потпредседници и секретар
најчешће бирати из већих изборних јединица, односно, установа. Приликом предлагања
кандидата, водите рачуна да се у Председништво и друге руководеће органе бирају чланови
СЛД који су привржени Српском лекарском друштву, који због својих стручних, научних и
моралних квалитета уживају углед и поверење у здравственој струци и науци и који изразе
спремност за рад у одговарајућем телу СЛД. Никог немојте присиљавати, јер по правилу
такви изабрани неће своје дужности обављати савесно, одговорно и ажурно.
8. Председништво бира Председника. Сви кадидати за председника су дужни да пре избора
упознају Председништво са својим програмом рада. Значајна новина је да се Председник, без
обзира да ли постоји један или више кандидата, бира тајним гласањем. Према томе,
неопходно је створити услове како би се на лицу места одштампали гласачки листићи,
обезбедила гласачка кутија и формирала Изборна комисија која ће водити комплатан изборни
поступак. Ако приликом избора председника, ниједан од предложених кандидата не добије
надполовичну већину, гласање се понавља за два кандидата са највећим бројем гласова. У
случају да у поновљеном гласању оба кандидата добију подједнак број гласова, тајно гласање
се понавља док један кандидат не добије више гласова или се евентуално један од њих не
повуче. Јако важна новина је да је изменама и допунама Статута укинуто ограничавање броја
избора за председника и чланова Председништва. према томе може се кандидовати и
досадашњи председник без обзира на претходни број мандата. то досадашњем председнику
не даје никакву предност, јер ако буде кандидован, мора бити биран тајним гласањем.
9. Председништво СЛД сматра да новоизабрани председник треба да Председништву предложи
секретара водећи рачуна да, ради ефикасности и оперативности да са секретаром може лако,
брзо, скоро свакодневно да комуницира.
10. Изабрани Председник одговара Председништву, па уколико Председништво није задовољно
са радом председника, може му у сваком тренутку поставити питање поверења и евентуално
га сменити, опет тајним изјашњавањем, и изабрати новог, опет тајним гласањем.
11. Председништва Друштва лекара Косова и Метохије СЛД, Друштва лекара Војводине СЛД,
Академије медицинских наука СЛД, секција и подружница поред избора у својим срединама
бирају и чланове Скупштине СЛД и чланове Председништва СЛД. Уз овај распис свако ће

2

СРПСКО ЛЕКАРСКО ДРУШТВО
БЕОГРАД
The Serbian Medical Society
Belgrade
Société Médicale Serbe
Belgrade
добити информацију колико чланова Скупштине, односно Председништва треба да изабере,
а што зависи од број чланова и како је Статутом одређено. Наглашавамо да се члан/ови
Председништва бира/ју из реда делегата за Скупштину (да би неко био предложен за
Председништво СЛД мора претходно да буде изабран за члана Скупштине СЛД.
12. Стручној служби СЛД до 25. јуна 2019. године треба доставити одлуке Изборне скупштине
са подацима о изабранима, који треба да садрже њихова пуна имена и презимена, академско
звање и специјалистичку област, адресу установе где је запослен, евентуално кућну адресу,
обавезно имејл адресу на коју жели да прима пошту, број мобилног и евентуално фиксног
телефона.
13. Најкасније до почетка децембра 2019. године, Председник СЛД ће сазвати новоизабрану
Скупштину којом ће се председавати најстарији члан Скупштине, а на којој ће се
верификовати мандати члановима Председништва СЛД и говорити о наредним задацима
Друштва.
14.
Након тога, Председник сазива седницу новоизабраног Председништва којом ће опет
преседавати најстарији члан Председништва и на којој ће се, на горе описани начин, између једног
или више кандидата, тајним гласањем изабрати Председник СЛД за наредни период, а затим и
остали органи СЛД, Комисије СЛД, Одбор за КМЕ и др.
15. Председник СЛД одговара Председништву СЛД, па уколико оно не буде задовољно његовим
радом, може му поставити питање поверења и евентуално га тајним гласањем сменити, и
опет тајним гласањем изабрати новог Председника.
За све додатне информације везане за изборе, као и евентуалне недоумице, молимо вас
обратите се Стручној служби на телефон 011/3234 450 или своје питање поставите путем мејла
sld@sld.org.rs.
Подсећамо да Статут Друштва можете наћи на сајту www.sld.org.rs.
С поштовањем и колегијалним поздравима,
Начелник

Председник

Сузана Бјелогрлић, дипл. правник

Академик Радоје Чоловић
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