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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 
Брoј: 303 -1 /17 
Датум: 27. јун 2017. гoдине 
Б е о г р а д 
 

Записник 
 са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 

реализованог 1. јуна 2017. године у ОШ „Дринка Павловић“, Косовска 19, Београд, са 

почетком у 13.00 часова 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мира Меглић 

(председник), Жељко Марчетић, Јасмина Станков,  Светлана Аћимовић и Марко Ламбета. 

Одсутни чланови Управног одбора: Мирјана Дендић и Мирјана Радовановић Пејовић. 

Присутни члан Надзорног одбора: Тања Маљоковић и Слободанка Сундаћ. 

Одсутни чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић. 

На састанак су позване саветнице ДШБС-а Јасминка Радовановић, Биљана 

Љубисављевић и администратор  сајта Јелена Бабић Стојадинов, које нису могле да 

присуствују.  

Председница Београдске подружнице Маријана Петровић одбила је да присуствује 

састанку. Слађана Галушка, такође је позвана на састанак  због уређивања сајта и часописа 

„Школски библиотекар“. Присуствовала је састанку у једном делу, поводом расправе у вези са  

наведеним тачкама дневног реда. 

 Састанак је почео у 13.00 часова. 

Председница је констатовала  да су сви добили радни материјал са предлогом дневног 

реда, и да постоји кворум за одлучивање.  

Није био предлога измене или допуне дневног реда, па је предложени Дневни ред 

једногласно усвојен. 

 

 Дневни ред: 
 

1. Усвајање Записника са Конститутивног састанка УО и НО, одржаног 26. априла 2017. 
године 

2. Сумирање одрађених послова од скупштинске седнице до 1. јуна 2017. године 
3. План рада ДШБС-а за 2017.годину; Реализоване и нереализоване активности; 

Ревидирање плана за друго полугође  
4. Вебинар  Веб алати које сваки библиотекар треба да познаје 
5. Верификација одлука донетих електронском преписком током маја 2017. године 

5.1.  Избор потпредседника ДШБС-а 
5.2.  Одлука о продужењу домена за сајт Друштва 
5.3.  Одлука о доплати за нови телефон у износу од 1.990,00 динара 
5.4.  Одлука о потписивању Споразума о сарадњи са Друштвом за српски језик 

6. Активности ДШБС-а у наредним периоду: договор око прихватања задужења, праћење и  
реализација активности 
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7. Именовање  новог члана УО уместо Мирјане Дендић (према чл. 22 Статута ДШБС-а и чл. 
8 Пословника о раду УО) 

8. Избор  рачуноводствене агенције  
9. Формирање базе чланова 
10. Маркетинг рада ДШБС-а 
11. Одржавање стручних скупова (тема, место, предавачи) 
12. Објављивање конкурса „Лето без бриге проведи крај књиге“ 
13. Подружнице ДШБС-а  (Обраћање координатора Марка Ламбете) 
14. Рад Београдске подружнице (Извештај председника  Маријане Петровић) 
15. Предлози ДШБС-а за Нацрт ЗОСОВ 
16.  Часопис „Школски библиотекар“; уредништво и динамика излажења; Извештај о 

достављеним прилозима - Слађана Галушка 
17. Сајт ДШБС-а 
18. Састављање Дописа и припрема материјала за Министарство просвете 
19. Текућа питања 
  

ТОК РАДНОГ САСТАНКА: 

 

1. тачка: Усвајање Записника са Конститутивног састанка УО и НО одржаног 26. априла 2017. 

године   

Предлог записника стављен је на гласање. За усвајање Записника са Конститутивног 

састанка УО и НО одржаног 26. априла 2017. године гласало је свих 5 чланова УО.  

 

2. тачка: Сумирање одрађених послова од скупштинске седнице до 1. јуна 2017. године 

Председница је изнела да су реализоване следеће активности: 

❏ Редовна годишња Скупштина ДШБС-а одржана је  у Београду,  дана 26. априла 2017. 

године; 

         На Скупштини су донете одлуке и прихваћена задужења: 
1. Формирана је Комисија за измене и допуне Правилника о критеријумима за 

додељивање награде „Мина Караџић“, коју чине: Весна Филиповић, Жељко 

Марчетић и Марко Ламбета;  

2. За учеће у пројекту „Набавка публикација за школску библиотеку“ делегирана је 

Весна Гошовић;  

3. Мира Меглић прихватила је да изврши допуне Пословника о раду Скупштине; 

4. Мирјана Радовановић Пејовић прихватила је да пише за медије, у вези са радом 

Друштва; 

5. Наташа Стојиљковић  прихватила  је да пише за Фејсбук и сајт Друштва; 

6. Јасмина Радовановић  прихватила је  комуникацију са Удружењем писаца за децу; 

❏ Написан је и сређен записник са Скупштине; 

❏ До 8. маја 2017. године Јасмина Станков, секретар Друштва, учесницима Скупштине 

доставила је  следеће материјале: 

1. Записник са Скупштине ДШБС-а одржане 26. априла 2017. године у Београду; 

2. Сценарио за радионицу „Креативна драма у школској библиотеци“ – реализатор 

Наташа Стојиљковић; 
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3. Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја Друштву школских 

библиотекара Србије поводом избора представника за реализацију пројекта 

„Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе“; 

4. Линк ка фотографијама са одржане Скупштине; 

5. Одлуке члановима који су прихватили задужења; 

❏ Записник са Конститутивног састанка УО и НО, одржаног 26. априла 2017. године 

достављен је члановима УО и НО; 

❏ За  потпредседника  ДШБС-а предложен и изабран Марко Ламбета; 

❏ Написане су  Захвалнице у име ДШБС-а ОШ „Бранко Радичевић”, директору Милошу 

Јакшићу, библиотекару Тањи Маљоковић и  наставници музичке културе Драгани 

Кукобат, који су били одлични домаћини Скупштине, срдачно нас примили и  

припремили одличан програм са ученицима, угостили и максимално испоштовали. 

Школа је платила трошкове послужења; 

❏ Јавила се колегиница Душица Стевановић из ОШ „Деспот Стефан Лазаревић” из 

Београда (Миријево) и јавила да је  обезбедила саветодавну помоћ правнице 

приликом израде Пословника о раду Скупштине; 

❏ Ружица Николић, библиотекар у Музичкој школи „Јован Бандур” у Панчеву, послала је 

имејл  15. маја 2017. године да је преузела кораке за формирање подружнице 

Јужнобанатског округа (Панчево, Ковачица, Ковин, Опово и Вршац) и да ће састанак 

реализовати у јуну. Мира Меглић послала је упуте у вези са формирањем подружнице  

и упутила на координатора за подружнице Марка Ламбету. 

❏ Мира Меглић је 5. маја 2017. године проследила Маји Радоман Цветићанин Одлуку УО 

и НО, којом је потврђена сагласност ДШБС-а да на дипломама учесника пројекта 

„Читалићи” поред имена званичних организатора стоји и име Друштва; 

❏ Завршном сусрету Читалића, који је одржан 20. и 21. маја у Мачкату, присуствовала је 

Мира Меглић као гост. Присутни су били и други библиотекари, учесници Читалића; 

❏  Биљана Љубисављевић известила је да је Споразум о сарадњи са Друштвом за српски 

језик  једногласно прихваћен на заседању у „Вуковој задужбини". Текст споразума 

прослеђен је члановима УО и НО; 

❏ Јелена Бабић Стојадиновић проследила је рачун за обнову домена сајта, која се плаћа 

годишње у износу од 840 динара;  

❏ Мирјана Р. Пејовић написала је текст за  Просветни преглед Подизање квалитета 

школског библиотекарства. Објављен је 18. маја под насловом Вратити стари 

углед професији. 

❏ Биљана Љубисављевић и Мира Меглић припремиле су предлоге  за измену осам 

чланова у Нацрту ЗОСОВ, у интересу школских библиотека и библиотекара; 

❏  Договорено је да ДШБС узме учешћа у  јавној расправи о Нацрту закона о основама 

система образовања и васпитања, која се одржава у три града: Новом Саду, Нишу и 

Београду; Марко Ламбета присуствоваће  јавној расправи у  Новом Саду, Драгана 

Пешић Главашевић  у Нишу, а  Мира Меглић  у  Београду ; 

❏ Склопљен је уговор  о пословном пакету са Випом Biz office 350 и телефонски број је 

пребачен из Теленора 12. маја 2017. године.  Доплата од 1.990 динара извршена је са 
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рачуна Друштва за нови телефон, по одлуци УО. Поступак пребацивања броја из 

Теленора у Вип трајао је од 12. до 25. маја 2017. године. 

❏ Потписан је Записник са Скупштине од стране сва три представника Радног 

председништва; 

❏ На рачуну Друштва дана 30.5. 2017. године има  79.311.59 динара 

 

3. тачка: План рада ДШБС-а за 2017. годину; реализоване и нереализоване активности; 

ревидирање плана за друго полугође  

 Ревидиран је план рада. Поједине ставке избачене су као нереалне за реализацију: 
сарадња са БДС у вези са организацијим заједничких активности; обележавање Међународног 
дана дечије књиге и Светског дана књиге; планирани стручни скуп у мају; сарадња са Катедром 
за библиотекарство и информатику одложена; нови број часописа „Школски библиотекар“ 
планиран за мај, одложен. 

Тања Маљоковић – предложила је да сви размисле и електронским путем предложе 
креативне радионице које би Друштво реализовало у оквиру стручног скупа. Теме радионица 
могле би да буду медијска писменост или маркетинг библиотекара/библиотека; 
 Марко Ламбета – предложио је да организујемо акредитоване семинаре за следећи 
Каталог стручног усавршавања: Креативне радионице у школској библиотеци и Фејсбук у 
школској библиотеци; 
 Сви су се сложили са изнетим предлозима. 

 

4. тачка: Вебинар Веб алати које сваки библиотекар треба да познаје 

 Председница нас је информисала да Вебинар Веб алати које сваки библиотекар 
треба да познаје неће бити одржан у планираном термину.  Ауторка вебинара, Славица Јурић,  
није у могућности да реализује предавање у јуну,  те се вебинар одлаже. 
 

5. тачка: Верификација одлука донетих електронским препискама током маја 2017. године 

Потребно је верификовати следеће одлуке, договорене електронском преписком чланова УО и 
НО: 
  5.1.Избор потпредседника ДШБС-а 

Председница Мира Меглић је предложила да Марко Ламбета, буде потпредседник ДШБС-
у новом сазиву УО  и образложила предлог. Усвојен је предлог да Марко Ламбета буде 
потпредседник ДШБС-а у новом сазиву Управног одбора. Једногласно  је  донета  

 
 Одлука 

Марко Ламбета изгласан је за потпредседника ДШБС-а 
 

  5.2. Одлука о продужењу домена за сајт Друштва 
Председница нас је обавестила да нам у јуну истиче уплата домена за сајт Друштва и да 

смо добили нову понуду за наредних годину дана.  У питању је понуда број 15021-1905-114275 
од ДОО „Плус хостинг“ из Новог Сада за регистрацију домена „skolskibibliotekari.edu.rs“ у 
износу од 840,00 динара (са ПДВ-ом). 

Понуда је једногласно прихваћена. 
 

Донета је одлука: 
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Продужити домен за сајт Друшва „skolskibibliotekari.edu.rs“ уплатом ДОО „Плус хостинг“ 
из Новог Сада у износу од 840,00 динара (са ПДВ-ом) на годину дана (од 23.6.2017. до 

23.6.2018. године) 
 

  5.3. Одлука о доплати за нови телефон у износу од 1.990,00 динара 
Електронском преписком чланови УО и НО су се договорили да се за телефон  Друштва не 

узима апарат лошег квалитета за 1 динар,  већ да се доплати 1990,00 динара за квалитетнији 
телефон. Једногласно је донета 

 
Одлука 

Извршити доплату у износу од 1990,00 динара за квалитетнији  мобилни апарат  за 
потребе ДШБС-а 

 
  5.4. Одлука о потписивању Споразума о сарадњи са Друштвом за српски језик 
 Електронском преписком су чланови УО и НО договорили да се склопи Споразум о 

сарадњи са Друштвом за српски језик и књижевност Србије, кога заступа Зона Мркаљ. 

Једногласно је одлучено да председница нашег Друштва потпише Споразум. 

 

Донета је одлука 

Склопити споразум ДШБС-а са Друштвом за српски језик 

 

6. тачка: Активности ДШБС-а у наредном периоду: договор око прихватања задужења, 

праћење и реализација активности  

Чланови УО и НО су  на предлог Мире Меглић (о прихватању задужења у назначеној 
табели) унели  списак и временски  распоред активности, које ће покренути и реализовати  у 
наредном периоду ( до краја 2017.године). 
Потребно је  планирати  поделу послова, да поједини чланови не буду  оптерећени са више 
активности, док други раде мало или ништа. Свако је могао да одлучи коју област преузима и 
где може дати највећи допринос. Тако се ствара позитива атмосфера у тиму и ефиксније 
сарађује. 
 
7. тачка: Именовање  новог члана УО уместо Мирјане Дендић (према чл. 22 Статута ДШБС-а 

и чл. 8 Пословника о раду УО) 

 Мирјана Дендић поднела је оставку на место члана УО. Навела је да због приватнх 
разлога  није у могућности да  активно доприноси раду ДШБС-а као члан Управног одбора.   

Мира Меглић  контактирала је   Милицу Спасић из Краљева, школског библиотекара у 
ОШ „Јово Курсула“ у Краљеву и ОШ „Милун Ивановић“  Ушће. Милица  је прихватила позив да 
буде члан УО и изразила жељу да активно допринесе раду Друштва. 

Милица Спасић једногласно је изабрана за новог члана УО (према члану 22 Статута 
ДШБС-а и члану 8 Пословника о раду УО),  а верификацију њеног  мандата  донеће  Скупштина 
Друштва. 
 
8. тачка: Избор рачуноводствене агенције 

 Није било повољнијих понуда  рачуноводствених агенција, у односу на ону са којом је 

Друштво до сада сарађивало.  Остало се при сарадњи са истом  агенцијом. 

Једногласно је донета  
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Одлука 

Продужава се пословна сарадња у 2017. години са рачуноводственом агенцојим „Салдо“ из 

Јагодине, по цени рачуноводствених услуга од 10 евра месечно и 2000,00 динара за завршни 

рачун 

 
9. тачка: Формирање базе чланова 

 За формирање базе чланова Друштва формирана је комисија коју чине: Јасмина  

Станков, Жељко  Марчетић и Марко Ламбета. Треба да се договоре око изгледа базе, 

програма и података које је потребно унети, као и око тога да ли чланови попуњавају упитник 

који аутоматски слаже податке или шаљу податке које ће задужена лица уносити.  

 
10. тачка: Маркетинг рада Друштва 

 Наташа Стојиљковић добила је статус уредника Фејсбук профила ДШБС-а и групе 

„Школски библиотекари“ на Фејсбуку. 

 Марко Ламбета предложио је да се за сваку активност Друштва претходно ураде 

пропагандни флајери које бисмо делили, и да је потребно медијско скретање пажње на наше 

активности. 

 Жељко Марчетић прихватио је да ради на маркетингу ДШБС-а. Мира Меглић 

подсетила је да нико није прихватио да одржава профил Друштва на Твитеру и Гугл +. 

 
11. тачка: Одржавање стручних скупова (тема, место, предавачи) 

 Остало је да се путем електронске преписке  дају предлози за ову тачку дневног реда. 

 
12. тачка: Објављивање Конкурса „Лето без бриге, проведи крај књиге“ 

 Драгана Пешић Главашевић предложила је Литерарни конкурс „Лето без бриге, 

проведи крај књиге“, дала предлог текста и пропозиције, а предложиће и чланове жирија. 

Конкурс треба објавити у јуну, а завршетак конкурса треба да буде у септембру. Радови се 

шаљу на секретарски налог Друштва где ће бити шифрирани од стране секретара и тако 

послати комисији. Најбољи радови у категоријама биће награђени књигама, а библиотекари 

чији ученици освоје прва места биће награђени чланарином за 2018. годину. 

 
13. тачка: Подружнице ДШБС-а (Обраћање координатора Марка Ламбете) 

 Марко Ламбета присутнима је изнео краћи резиме о раду подружница, оних које раде, 

као  оних које су у фази покретања. Обавезао се да ће пре летњег распуста контактирати све 

председнице активних подружница, ради договора о заједничкој сарадњи у предстојећој школској 

години. Дао је смернице за рад колегиници Ружици Николић из Панчева ради формирања 

подружнице на овој територији, као и Јасмини Станков ради преношења препорука 

заинтересованој колегиници из Зрењанина.  

 
14. тачка: Рад Београдске подружнице (Извештај председника Мирјане Петровић) 

 Председница је пренела присутнима садржај имејла који јој је упутила Маријана  

Петровић, у коме недвосмислено каже да више  не жели да учествује у раду Друштва.  
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Маријана Петровић, у јуну 2016. године изабрана за председника Београдске подружнице, 

формирала је списак школа и библиотекара за град Београд (17 општина). Нису комплетирани 

сви подаци али је на адресе које је имала током 2016. године  прослеђивала обавештења.   

У октобру 2016. године Маријана је организовала састанак са председницима 

општинских актива библиотекара, на коме је било присутно 9 председника. 

У фебруару 2017. године, Мира Меглић обратила се Маријани,  проследила материјале и  

подсетила да Извештај о раду подружнице пошаље за Скупштину, на основу прикупљених 

извештаја општинских актива. Није добила одговор. Маријана је позвана на састанак УО и НО, 

који је одржан у марту 2017. године али није присуствовала. 

 Закључено је да треба организовати састанак Београдске подружнице и изабрати новог 

председника. Мира је предложила да састанак закажемо у Гроцкој крајем јуна, на позив 

Светлане Аћимовић. Договорено је да се Светлана и Мира  позабаве реализацијом. 

 
15. тачка: Предлози ДШБС-а за нацрт ЗОСОВ-а 

 Поводом измена ЗОСОВ-а изнети су предлози на седам чланова Нацрта ЗОСОВ, који се 

тичу статуса библиотекара, са образложењима. Дат је предлог за нови члан којим би се 

регулисало постојање библиотеке у свакој школској установи. 

Јавна расправа о Нацрту закона о основама система образовања и васпитања одржава 

се у три града: Новом Саду, Нишу и Београду; Марко Ламбета је  присуствао  јавној расправи у  

Новом Саду, 26. маја 2017. године, изложио  наше допуне и предао писани предлог 

Анамарији Вичек; Драгана Пешић Главашевић ће присуствовати јавној расправи у Нишу, 1. 

јуна 2017. године; У  Београду, 8. јуна 2017. године присуствује Мира Меглић; 

 

16. тачка: Часопис „Школски библиотекар“; уредништво и динамика излажења; Извештај о 

достављеним прилозима – Слађана Галушка 

 Слађана Галушка одазвала се позиву да присуствује састанку УО и НО. Била је присутна 

у вези са овом тачком Дневног реда. 

Разговор се водио око већ сакупљених прилога за нови број часописа, које је  

иницирала Маја Радоман и које треба средити. Слађана је дала  предлог да  уреди прилоге, 

заједно са Маријаном Петровић и да комплетира број.  На крају је одустала и отишла са 

састанка. 

 Договор чланова УО и НО  је ово питање оставимо за август, после одмора.   

 Немамо редакцију, нити уредника часописа, а ни персоналних решења за овај сегмент рада. 

Јасмина Станков предложила је да распишемо конкурс за редакцију часописа. 

 
17. тачка: Сајт ДШБС-а 

 Прилоге на сајту  Друштва постављала је Слађана Галушка од октобра 2016. године. 

Међутим, за боље функционисање сајта потребан је технички уредник, који би уредио сајт  и 

омогућио постављање прилога и актуелних информације у вези са радом Друштва.  

Поводом тога на састанак позвана је Јелена Бабић Стојадинов, која је раније била 

администратор сајта. Јелена није могла да присуствује састанку због обавеза, али је на молбу 
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Мире Меглић упутила писмо у коме је изразила  спремност да помогне и дала конструктивне 

предлоге за боља решења рада сајта. 

Марко Ламбета предложио је да се професионално ангажује лице које би било 

администратор сајта. Предложио је информатичара Јована Сандића из Новог Сада. У том 

случају би  Марко  био вољан да буде уредник.  

Присутни су се сложили са овим предлогом и остало је да Марко Ламбета, у име 

Друштва, контактира Ј. Сандића поводом овог предлога, да се путем електронске преписке 

договоримо око конкретних потеза. 

 
18. тачка: Састављање дописа и припрема материјала за Министарство просвете 

 За допис државном секретару Анамарији Вичек са материјалима  за област школског 

библиотекарства  ангажоваће се чланови Комисије, који су били на разговору у МП: Биљана 

Љубисављевић (статус професије), Слађана Галушка (компетенције и стандарди) и Мира 

Меглић (законска регулатива). 

 
19. тачка: Текућа питања 

 Јасмина Станков предложила је да за састанке УО и НО присутни чланови добију 

потврде за стручно усавршавање које спада у облик стручног усавршавања које запослени 

предузима у складу са личним планом професионалног развоја („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015, 

3/2016, 73/2016 и 80/2016, члан 4, тачка 5). Предложила је да се за сваки састанак добије по 4 

бода, без обзира на трајање састанка, и да то секретар Друштва уради за све састанке 

реализоване у текућој школској години, па и убудуће. 

 Присутни су се сложили са овим предлогом. 

Мира Меглић је присутним члановима поделила писани предлог колегинице Мирјане 

Радовановић Пејовић, који је послала услед немогућности да присуствује састанку: 

 ДШБС треба да склопи договор о сарадњи са Савезом учитеља Републике 

Србије; 

  организовати што више конкурса, ликовних и литерарних, на теме књиге и 

читања јер то доприноси популаризацији рада библиотекара и има одјека у 

локалној заједници; 

 Друштво треба да се обрати библиотекарима, школским управама, школама 

(најбоље преко школских управа) и да се поводом Дана писмености, 8. 

септембра, организују Часови гласног читања, у  организацији школских 

библиотекара 

 Треба да се обратимо за донације како бисмо имали довољан број књига да 
наградимо учеснике на свим овим конкурсима. Можда Фондацији Новака 
Ђоковића, Фондацији Ане и Владе Дивца... 

 

Састанак је завршен у 17:20 часова.                                                                       Председник Друштва 

Записничар:                                                                                                                      Мира Меглић                                                  
Јасмина Станков,                                                                

секретар ДШБС-а                                                                               
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