
жиро-рачун: 205-113229-95   Комерцијална банка а.д.   Светогорска 42–44, Београд 

ПИБ: 104730308   матични број: 17674544 

1

 

Друштво школских библиотекара Србије, Београд 

тел: +381 069 3984728 

Имејл адресe: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs  

 predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs  

Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs 

   

      

ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

Брoј: 15-1/18 

Датум: 9. 7. 2018. 

Б е о г р а д 
 

ЗАПИСНИК 
 

са састанка Управног и Надзорног одбора  

Друштва школских библиотекара Србије, 

 одржаног 29. јуна 2018. године, у ОШ „Сава Шумановић“ у Земуну 
 

 
Састанак je почео у 13.00 часова. 
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета 

(председник), Светлана Аћимовић, Жељко Марчетић, Ивана Ранковић и Јасмина 
Станков.  

Одсутни чланови Управног одбора: Драгана Пешић Главашевић и Мирјана 

Радовановић Пејовић.  
Присутни чланови Надзорног одбора: Слободанка Сундаћ. 
Одсутни чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић и Наташа Стојиљковић.   
Састанку је председавао председник Друштва, Марко Ламбета. 

Записник води Јасмина Станков, секретар.  
Председник је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање. 
Предложен је и једногласно усвојен следећи дневни ред: 

 
Дневни ред:  
 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 27. априла 2018. 
године.  

2. Сумирање послова одрађених у мају и јуну 2018. године. 

3. Верификација одлука донетих електронском преписком током маја и јуна 2018. 

године: 

3.1.  Одлука Управног одбора да Мира Меглић уплати Агенцији за привредне 

регистре износ од 2800 + 1400 динара са рачуна Друштва, на име накнаде за 

благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о 

удружењу/савезу (7. мај). 

3.2. Одлука Управног одбора да Мира Меглић са рачуна Друштва подигне износ од 

701,00 динар, на име накнаде за уплаћену поштарину за потребе ДШБС-а (15. 

мај). 

3.3. Одлука о разрешењу и именовању административног лица овлашћеног за рад у 

Централном регистру фактура (28. мај). 

3.4. Одлука о разрешењу и именовању административног лица за домен и хостинг 

сајта Друштва, код провајдера Плус Хостинг из Новог Сада (12. јун). 

3.5. Одлука о подизању новца са рачуна Друштва на име надокнаде личних 

плаћања Марка Ламбете за путне трошкове у износу од 3988,00 динара и 

телефонски рачун за април у износу од 1220,00 динара (12. јун). 

4. Планирање активности ДШБС-а поводом нових Правилника о изменама и 

допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе 
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која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања. 

5. Ситуација са Фејсбук профилом Друштва. 

6. Избор рачуноводствене агенције. 

7. Планирање рада за школску 2018/2019. годину. 

8. Текућа питања. 

 

 

ТОК САСТАНКА: 

 

1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 27. априла 

2018. године 

 Предлог записника са састанка УО и НО од 27. априла 2018. године, одржаног у 

ОШ „Дринка Павловић“ у Београду, размотрен је путем електронске преписке, а такође 

приложен и уз позив за текући састанак, као део радног материјала. Пошто није било 

примедби, Записник је једногласно усвојен. 

 

2. тачка: Сумирање послова одрађених у мају и јуну 2018. године 

Сајт ДШБС 

На сајт су постављени следећи чланци: 1. Читалићи 2018; 2. Други литерарни 

конкурс Друштва школских библиотекара Србије и 3. Скупштина Друштва школских 

библиотекара Србије 2018. 

Будући да је администратор сајта Јован Сандић на годишњем одмору, један део 

припремљених прилога биће постављено на сајт Друштва после 3. јула. 

Подружнице ДШБС 

Прослеђен је Записник са Скупштине председницима актива, са молбом да их 

проследе члановима својих подружница (24. 5. 2018). 

Послат је позив за достављање предлога и сугестија у вези са развојем програма 

школских библиотека, који је иницирало Министарство пеосвете, науке и технолошког 

развоја (31. 5. 2018). 

Прослеђен је позив (15. 6. 2018) за завршну конференцију у оквиру пројекта 

Читање медија. 

Прослеђен је позив (27. 6. 2018) за учествовање на Форуму школских 

библиотекара, психолога и педагога. 

Постскупштинске активности 

Процедура промене заступника Друштва и измене и допуне Статута у АПР-у 

Коначна верзија Записника са Скупштине, као и припадајуће одлуке потписани 

су од стране радног председништва 9. маја. 

Сва неопходна документација (формулари, Записник са Скупштине, Одлуке о 

избору новог председника и измени Статута, копија личне карте новог заступника и 

уверење о уплати тaксе) предата је у седиште АПР-а у Београду 11. маја. 

Процедура промене заступника Друштва и измене и допуне Статута у АПР-у са 

успехом је окончана 15. маја. 
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Процедура примопредаје печата и друге имовине Друштва 

Примопредаја печата и друге имовине Друштва између Мире Меглић и Марка 

Ламбете извршена је 18. маја. 

Предати су следећи предмети: фасцикла са главним документима ДШБС-а; 

изводи и оригинал рачуни за 2018. годину; као и сви материјални предмети у 

власништву Друштва изузев доленаведених. 

 До датума одржавања овог састанка (9. 7. 2018), Мира Меглић није предала 

следећу имовину Друштва: два регистратора са финансијском документацијом за 2015. 

и 2016. годину; два регистратора са папирном документацијом о раду Друштва за 2016. 

и 2017. годину и Patriot УСБ меморију у власништву Друштва са документацијом 

ДШБС-а у електронском облику са налога Друштва dokumentidsbs@gmail.com. 

Регистратор са финансијском документацијом за 2017. годину налази се код 

књиговође, која ће је проследити председнику Друштва Марку Ламбети поштом, када 

се заврши комплетна обрада података. 

Процедура промене заступника Друштва у Комерцијалној банци 

Документација је 18. маја предата у матичној банци нашег Друштва у 

Макензијевој улици бр. 43. Било је потребно да се додатно приложе очитане личне 

карте новоизабраних чланова УО, што је председник Друштва учинио 29. маја. 

Процедура промене заступника у Комерцијалној банци са успехом је окончана 30. 

маја. 

Промена административног лица за рад у Централном регистру фактура 

Председник Друштва је у Управи за трезор добио инструкције за промену 

административног лица за рад у Централном регистру фактура. Објашњено му је да 

није потребно поново подносити писмену документацију, јер је Друштво већ 

регистровано у ЦРФ-у. Довољно је да досадашњи администратор Мира Меглић 

проследи шифру за приступ ЦРФ-у, како би нови администратор Марко Ламбета унео 

своје податке за ново административно лице и опозвао претходно. 

Мира Меглић је 6. јуна новом административном лицу послала шифру за приступ 

ЦРФ-у, а процедура промене административног лица за рад у Централном регистру 

фактура обављена је истог дана. 

Промена административног лица за домен и хостинг ДШБС-а 

Марко Ламбета је 14. јуна предао у седиште Плус Хостинга, одлуку УО за 

промену администартивног лица, као и захтев за промену. 

Процедура промене административног лица за домен и хостинг ДШБС-а, уз 

сагласност Мире Меглић, са успехом је окончана 19. јуна. 

Џимејл налог Друштва 

Мира Меглић је променила шифру на Џимејл налогу dokumentidsbs@gmail.com, 

тако да председник и секретар Друштва више немају приступ документима Друштва у 

електронском облику, који су на њему били похрањени. Стога је неопходно оформити 

нови налог на који ће бити пребачена документација ДШБС-а у електронском облику, 

коју ће Мира Меглић, по договору, преснимити на Patriot УСБ меморију у власништву 

Друштва и послати поштом новоизабраном председнику. 

mailto:dokumentidsbs@gmail.com
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Читалићи 2018. 

Овогодишња, шеста по реду, Међународна смотра читалаштва била је посвећена 

значајном јубилеју, 200 година од објављивања Вуковог „Српског рјечника”. На 

смотри, која је одржана у Алексинцу, учешће је узело око 70 делегација основних и 

средњих школа, као и предшколских установа, односно преко 600 награђених ученика. 

Смотри је присуствовала и делегација из Републике Српске где се пројекат спроводи у 

20 школа. Првог дана Смотре одржано је тестирање „Читалићи кликераши”, након чега 

је смотра свечано отворена. На платоу Дома културе организована је и изложба 

школских штандова на тему „Незаборављено благо мога краја“, где су представљени 

резултати рада вредних ученика и наставника, продукти са радионица, часова, секција 

и других активности везаних за пројекат. На крају првог дана организатори су 

припремили пригодан уметнички програм, а најуспешнијим учесницима у свим 

такмичарским категоријама додељене су награде, као и поклони у виду књига за 

школске библиотеке. 

Другог дана смотре организована је конференција – стручни скуп „Читалићи на 

Вуковом путу” где су се појавили истакнути предавачи. Закључци су да је скуп веома 

добро организован и да је имао изузетан одзив. Пројекат „Читалићи” подржавају 

Министарство просвете и Министарство културе Републике Србије, Друштво 

школских библиотекара Србије, Републички педагошки завод и општине Алексинац и 

Чајетина. 

Други литерарни конкурс Друштва школских библиотекара Србије 

Други литерарни конкурс Друштва школских библиотекара Србије „Лето без 

бриге, проведи крај књиге”, ауторке Драгане Пешић Главашевић, расписан је поводом 

24. маја, Дана словенске писмености и културе, са темом: Поруку из романа, делим са 

вама. 

Пропозиције конкурса објављене су на сајту Друштва, а Конкурс ће трајати до 15. 

септембра текуће године. 

Други састанак Радне групе за унапређивање рада школских библиотека 

На састанку Радне групе за унапређивање рада школских библиотека, одржаном у 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја 29. маја 2018. године, којем су 

присуствовале представнице ДШБС-а Јасмина Радовановић и Биљана Љубисављевић, 

разматрана су питања у вези са развојем програма рада школске библиотеке, као 

саставног дела школског програма. Договорено је да своје предлоге и сугестије који се 

односе на сарадњу између библиотеке/библиотекара и наставника, учитеља, ученика и 

спољних сарадника (издавачких кућа, музеја, позоришта, писаца, локалне заједнице, 

других библиотека...) чланови Радне групе доставе до уторка, 5. јуна 2018. године. 

Сугестија Министарства је да се кроз предлоге, који су лепа и занимљива активност за 

ученике, остварују циљеви и исходи плана и програма одређених наставних предмета, 

како би се видело да непосредан рад библиотекара доприноси остваривању циљева и 

унапређује наставни процес. План је да Министарство од достављених предлога и 

сугестија направи обједињен допис, који би садржао уводни правни оквир којим би се 

указало на неопходност заједничког реализовања Наставног плана и програма. У 

допису би се налазила препорука која се односи на потребу повезивања наставног 
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процеса са радом школске библиотеке, тј. предметни наставници би у своје планове 

рада требало да унесу које делове градива ће реализовати у сарадњи са школском 

библиотеком. 

Предлози ДШБС-а, који су садржали: 1. Предлоге и сугестије Друштва школских 

библиотекара Србије у вези са развојем програма рада школске библиотеке, 2. Предлог 

образовних постигнућа у oбласти рада школског библиотекара и тема за рад са 

ученицима и 3. Програм за развијање информационе и медијске писмености, послати 

су Министарству 5. јуна. 

Остале активности 

Наташа Стојиљковић ће припремити извештаје за сајт Друштва за следеће 

активности у којима су учествовали чланови нашег Друштва: Програм стручног 

усавршавања „Ко то тамо прича”, Завршна конференција у оквиру пројекта 

„Читање медија” и Позориште и школа: инспирација, подстицај, тим.  

 

3. тачка: Верификација одлука донетих електронском преписком током маја и 

јуна 2018. године  

3.1. Одлука Управног одбора да Мира Меглић уплати Агенцији за привредне 

регистре износ од 2800 + 1400 динара са рачуна Друштва, на име накнаде за 

благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о 

удружењу/савезу (7. мај).  

3.2. Одлука Управног одбора да Мира Меглић са рачуна Друштва подигне износ 

од 701,00 динар, на име накнаде за уплаћену поштарину за потребе ДШБС-а (15. 

мај).  

3.3. Одлука о разрешењу и именовању административног лица овлашћеног за рад 

у Централном регистру фактура (28. мај). 

3.4. Одлука о разрешењу и именовању административног лица за домен и хостинг 

сајта Друштва, код провајдера Плус Хостинг из Новог Сада (12. јун).  

3.5. Одлука о подизању новца са рачуна Друштва на име надокнаде личних 

плаћања Марка Ламбете за путне трошкове у износу од 3988,00 динара и 

телефонски рачун за април у износу од 1220,00 динара (12. јун). 

 

На састанку су једногласно верификоване следеће одлуке донете у електронској 

преписци током маја и јуна 2018. године: 

 

ОДЛУКА 

Потребно је да Мира Меглић уплати Агенцији за привредне регистре износ од 2800 + 

1400 динара са рачуна Друштва, на име накнаде за благовремено поднету 

регистрациону пријаву промене података о удружењу/савезу.  

(Деловодни бр. одлуке 8-1/18 од 7.5.2018) 
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ОДЛУКА 

Потребно је да Мира Меглић са рачуна Друштва подигне износ од 701,00 динара, на 

име накнаде за уплаћену поштарину за потребе ДШБС-а, по следећој спецификацији: 

Ред. бр. Назив Датум Број рачуна Износ у дин. 

1. Пошта за Јелену - рачунопол. 25. 1. 2018. RE678427138RS 260,00 

2. Пошта за Јелену - рачунопол. 19. 2. 2018. RE681306925RS 180,00 

3. Пошта за Јелену - рачунопол. 27. 3. 2018. RE688679913RS 180,00 

4. Пошта – оригинал рачун за 

чланарину – за ОШ „Милан 

Ракић“, Нови Београд 

16. 1. 2018. RE324542707RS 81,00 

УКУПНО: 701, 00 

(Деловодни бр. одлуке 10/18 од 15.5.2018) 

 

ОДЛУКА 

Разрешава се функције административног лица овлашћеног за рад у Централном 

регистру фактура Мира Меглић, Народних хероја 47/3, Београд, на лични захтев од 27. 

маја 2018. 

За административно лице овлашћено за рад у Централном регистру фактура бира се 

Марко Ламбета, из Новог Сада, ул. Богдана Шупута бр. 22. 

(Деловодни бр. одлуке 12/18 од 28.5.2018) 

 

ОДЛУКА 

Разрешава се функције административног лица за домен и хостинг сајта Друштва, код 

провајдера „Плус Хостинг” из Новог Сада, Мира Меглић, Народних хероја 47/3, 

Београд, са административним контактом mira.g.meglic@gmail.com. 

За административно лице за домен и хостинг сајта бира се Марко Ламбета, из Новог 

Сада, ул. Богдана Шупута бр. 22, са административним контактом 

marko.lambeta@gmail.com. 

(Деловодни бр. одлуке 13/18 од 12.6.2018) 

 

ОДЛУКА 

о подизању новца са рачуна Друштва на име надокнаде личних плаћања Марка 

Ламбете за путне трошкове у износу од 3.988,00 динара и телефонски рачун за 

април у износу од 1.220,00 динара, по следећој спецификацији: 

Ред. 

број 
Намена Датум Бр. рачуна Износ 

1. Аутобуска карта Нови Сад – Београд 11. 5. 2018. – 714,00 

2. Аутобуска карта Београд – Нови Сад  11. 5. 2018. – 790,00 

3. Аутобуска карта Нови Сад – Београд 18. 5. 2018. – 700,00 

4. Возна карта Београд – Нови Сад  18. 5. 2018. – 388,00 

5. Возна карта Нови Сад – Београд 29. 5. 2018. – 388,00 

6. Возна карта Београд – Нови Сад  29. 5. 2018. – 388,00 

https://maps.google.com/?q=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B0+47/3,+%D0%91%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4&entry=gmail&source=g
mailto:mira.g.meglic@gmail.com
mailto:marko.lambeta@gmail.com
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7. 
Возна карта Нови Сад – Београд 

(повратна)  
7. 6. 2018. – 620,00 

8. Рачун за телефон (април) 31. 5. 2018. 04/2018 1.220,00 

УКУПНО: 5.208,00 

(Деловодни бр. одлуке 14/18 од 12.6.2018) 

 

4. тачка: Планирање активности ДШБС-а поводом нових Правилника о 

изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и 

васпитања 

 Договорено је да се упути допис Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја, у коме ће се аргументовано образложити штетност смањивања броја 

библиотекара у средњим школама и изнова истаћи сви проблеми којима су изложени 

библиотекари основних школа, који су уследили после смањивања радне норме 

библиотекара у основнм школама 2015. године. Текст дописа ће сачинити Марко 

Ламбета и Биљана Љубисављевић, а потом чланови УО и НО могу допунити допис 

својим сугестијама. Допис ће такође бити прослеђен на адресе струковних удружења, 

просветних и културних институција, као и медија. 

 Будући да претходних година није било званичног контакта ДШБС-а са 

репрезентативним синдикатима просвете, у циљу сарадње и заштите радних права 

школских библиотекара, договорено је да председник Друштва покрене активности на 

овом плану. 

 

5. тачка: Ситуација са Фејсбук профилом Друштва 

Наташa Стојиљковић је на састанку УО и НО 1. јуна 2017. изабрана за уредника 

Фејсбук стране Друштва и групе Школски библиотекари. Од 9. маја она више није у 

могућности да поставља прилоге и обавештења о раду Друштва на Фејсбук страну 

Друштва, јер ју је Мира Меглић обрисала као једног од администратора и преузела 

страницу Друштва у своје руке. 

Последњи чланак који је линкован са сајта Друштва, а који има везе везе са 

његовим радом постављен је 13. маја (Читалићи 2018), а до датума одржавања 

састанка није више постављен ниједан прилог о активностима ДШБС-а. Управни одбор 

Друштва сматра недопустивим да се битне информације, попут објављивања Другог 

литерарног конкурса Друштва и извештаја са годишње Скупштине Друштва, не 

прослеђују на Фејсбук страну Друштва, као и да особа која нема било какву 

комуникацију са управом Друштва, прослеђује информације по свом личном 

нахођењу. 

Због свега наведеног, УО Друштва једногласно доноси следећу одлуку: 

ОДЛУКА 

о креирању нове Фејсбук стране Друштва и гашењу постојеће, која се више не може 

сматрати званичном страном Друштва, будући да су уредница стране Наташа 

Стојиљковић и сви остали чланови управе ДШБС-а онемогућени да на њу постављају 

прилоге и обавештења о раду Друштва. 
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(Деловодни бр. одлуке 15-2/18 од 29.6.2018) 

 

6. тачка: Избор рачуноводствене агенције 

 За нову рачуноводствену агенцију ДШБС-а изабрана је „ИН Конто” из Накова. 

Договорени су исти финансијски услови као са досадашњом агенцијом „Салдо” из 

Јагодине (противвредност 10 евра месечно + 2000 дин. за завршни рачун), а остало је 

да се потпише Уговор са агенцијом „ИН Конто” за књиговодствено-рачуноводствене 

услуге и израду завршног рачуна за 2018. годину. 

 

УО Друштва једногласно доноси следећу одлуку: 

ОДЛУКА 

За књиговодствено-рачуноводствене услуге и израду завршног рачуна Друштва за 

2018. годину бира се Агенција за пореско-рачуноводствене услуге „ИН Конто” из 

Накова. 

(Деловодни бр. одлуке 15-3/18 од 29.6.2018) 

 

7. тачка: Планирање рада за школску 2018/2019. годину 

 Председник Друштва је предложио да се све активности на почетку школске 

године подреде заштити радних права школских библиотекара и развијању сарадње са 

репрезентативним синдикатима просвете. У складу са исходима тих активности биће 

реализоване остале планиране активности Друштва. 

 

8. тачка: Текућа питања 

 Није било питања која су разматрана у овој тачки Дневног реда. 

 

 

 

Састанак је завршен у 16.00 часова. 

 

Записничар:  

Јасмина Станков 

 

 

                                                                                                                              Председник Друштва 

                                            

                                                                                                                            Марко Ламбета 

 

 


