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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 2. 

децембра 2022. године и електронској седници одржаној закључно са 26. 

децембром 2022. године донета је одлука О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА НА 

СВИМ НИВОИМА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА  

Као што вам је познато руководство свих организационих облика 

деловања СЛД  изабрано је 2019. година те је, у складу са Статутом СЛД, 

2023.  година нових избора.  

Ради лакшег сналажења у поступку избора на свим нивоима СЛД 

шаљемо вам и најконцизнија упутства.  

 

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 25. јуна 2023. године, а Стручну службу 

Друштва писмено известити o изборним резултатима најкасније до 

30. јуна 2023. године и то на формулару који вам достављамо у 

прилогу (подаци за председника, потпредседника и секретара). 

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, 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'' 

4. Да би остварили кворум већ на првом сазиву, предлажемо да изборну 

Скупштину закажете 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.  
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6. Председништво бирати по могућности из свих установа широм Србије  где постоји чланство. 

7. Председништво бира Председника. Сви кадидати за председника су дужни да пре избора 

упознају Председништво са својим програмом рада. Председник се, без обзира да ли 

постоји један или више кандидата, бира тајним гласањем.  

8. Председништво СЛД сматра да новоизабрани председник треба да Председништву предложи 

секретара. 

 

Предлози за Скупштину и Председништво Српског лекарског друштва 

 

9. Чланови Друштва лекара Косова и Метохије СЛД, Друштва лекара Војводине СЛД, 

Академије медицинских наука СЛД, секција и подружница поред избора у својим срединама 

бирају и делегате за Скупштину СЛД и чланове Председништва СЛД у зависности од броја 

чланова а у складу са Статутом на чије вас чланове подсећамо:  

Члан 16, тачка 2. 

Скупштина Друштва се бира на делегатском принципу, и то: 

– један члан из сваке активне Подружнице Друштва лекара Војводине Српског лекарског 

друштва, Друштва лекара Косова и Метохије Српског лекарског друштва и уже Србије, с тим 

да подружнице које имају више од 500 чланова на сваких нових 500 чланова предлажу још 

једног члана 

– један члан из сваке активне специјалистичке секције Друштва, с тим да секције које имају 

више од 500 чланова на сваких нових 500 чланова предлажу још једног члана 

– 15 чланова Академије медицинских наука 

– почасни председник Друштва 

 

Члан 17. 

Скупштина из свог састава, а на предлог својих организационих јединица, верификује 

чланове Председништва Друштва.  

У Председништво се бира: 

– један члан из подружница Друштва лекара Војводине Српског лекарског друштва, 

Друштва лекара Косова и Метохије Српског лекарског друштва и уже Србије која 

броји више од 500 чланова 

– један члан специјалистичке секције Друштва која има више од 500 чланова 

– председник, секретар и три члана Академије медицинских наука СЛД 

– три члана стоматолошких секција 

– почасни председници Друштва 

– пет чланова на предлог Извршног одбора Председништва 

Наглашавамо да се члан/ови Председништва СЛД бира/ју из реда делегата за Скупштину 

СЛД (да би неко био предложен за Председништво СЛД мора претходно да буде изабран 

за члана Скупштине СЛД).  

10. Стручној служби СЛД до 30. јуна 2023. године треба доставити резултате Изборне 

скупштине са подацима о изабраним делегатима за Скупштину СЛД и члановима 

Председништва СЛД, на формулару који вам достављамо у прилогу.  

11. Најкасније до краја 2023. године председник СЛД ће сазвати новоизабрану Скупштину СЛД 

а одмах потом и новоизабрано Председништво СЛД на којима ће се верификовати мандати и 

изабрати ново руководство СЛД.  
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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.in.rs. 

С поштовањем и колегијалним поздравима, 

 

Начелник       Председник   

    

     
Сузана Бјелогрлић, дипл. правник    Академик Радоје Чоловић 

     


