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Друштвп  шкплских библиптекара Србије 

Брпј 261-2/16  

Датум 22. 05. 2016. гпдине  

Б е п г р а д 

 

 

ЗАПИСНИК 

 

са састанка Управнпг и Надзпрнпг пдбпра Друщтва щкплских библиптекара Србије 

пдржанпг 13. маја 2016. гпдине у Оснпвнпј щкпли „Свети Сава“, на Врашару (Авалска 8), 

у Бепграду 

Састанку су присуствпвали шланпви УО:  Мира Меглић, Слађана Галущка, Мирјана 

Дендић, Жељкп Маршетић, Светлана Аћимпвић и Јелена Пакащки Ђурђев и један 

представник НО Олга Васић. Оправданп су пдсутне: Драгана Пещић Главащевић (УО), 

Таоа Маљпкпвић (НО) и Снежана Гига (НО). 

Састанак је ппшеп у 14 шаспва. 

Д н е в н и   р е д: 

 

1. Усвајаое Записника са претхпдне седнице УО пд 26. фебруара 2016. и усвајаое 
Записника са кпнститутивнпг састанка УО пд 8. априла 2016.  
2. Сумираое ппслпва пд Скупштине дп данас: 

 2.1. Записник са Скупштине ДШБС-а 2016. гпдине  
 2.2. Припрема пстале дпкументације за АПР  
 2.3. Решеое АПР п прихваћеним прпменама  
 2.4. Деппнпваое пптписа у банци 

 2.5. Примппредаја дпкументације Друштва  
 2.6. Захвалнице за ГХШ и „Бејзу”  

3. План рада ДШБС-а 2016. гпдине; Дпгпвпр пкп прихватаоа задужеоа, праћеое и 
реализација активнпсти:  

3.1. Ппзивнп писмп чланпвима Друштва  
3.2. Израда електрпнске приступнице и ппстављаое на сајт ДШБС-а  
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3.3. Реализација семинара „Сарадоа шкплских библиптекара и наставника у 
развпју читалачке културе”  

3.4. Прпјекти Оштрп Перце и Читалићи, кпје ппдржава ДШБС; Завршни сусрети  
3.5. Трибина „Библиптеке у пблацима“ у библиптеци „Милутин Бпјић” 11. маја 

2016.  
3.6. Сајт Друштва: избпр нпвпг уредника и администратпра; ппстављаое 

прилпга  
3.7. Маркетинг Друштва; Фејсбук прпфил, група на Фејсбуку Шкплски 

библиптекари, прпфил Друштва на Твитеру, Гугл+ ; избпр администратпра  
3.8. Часппис „Шкплски библиптекар“: избпр редакције; припрема нпвпг брпја; 

прилпзи за нпви брпј 

3.9. Ппдружнице ДШБС-а у РС: Бепградска ппдружница; избпр кппрдинатпра 

за активне ппдружнице  

3.10. Дпгпвпр пкп начина пдржаваоа пн-лајн седница УО и НО  

4. Обраћаое Министарству прпсвете  

5. Финансијскп стаое Друштва  

6. Стручни скуп  

7. Писмп председника БДС  

8. Израда аката Друштва: 

 8.1. Правилника п раду ппдружница;  

8.2. Дпрада Ппслпвника п раду скупштине  

8.3. Израда Етичкпг кпдекса ДШБС-а  

9. Текућа питаоа. 

 

1. тачка 

Председница Друщтва Мира Меглић птвприла је састанак изразима 

дпбрпдпщлице и указала на знашај кпмуникације, тимскпг рада и ппвереоа међу 

шланпвима УО и НО.  

Сви присутни су сагласни са предлпженим Дневним редпм. 
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Једнпгласнп је усвпјен Записник са претхпдне седнице УО пд 26. фебруара 2016. 

гпдине. Усвпјен је Записник са кпнститутивнпг састанка УО пд 8. априла 2016. гпдине, с 

тим да су се сви присутни шланпви УО слпжили да се брище 8. ташка на кпју је 

председница Меглић имала  примедбу. 

2. тачка 

 2.1. Мира Меглић је рекла да верзија Записника са Скупщтине, написана у 

пблику теза није била дпврщена јер је записнишар Биљана Јпванпвић птищла пре 

заврщетка скупщтинске седнице. Најзнашајније  прпмене дпнете на Скупщтини, 

прпмена седищта и измене и дппуне Статута, нису уппщте наведене. Остала два шлана 

Раднпг председнищтва, Олга Васић и Нада Маркпвић нису  дпврщиле Записник. Уз 

дпгпвпр са Радним председнищтвпм, Слађана Галущка, Рпксанда Игоатпвић и Мира 

Меглић су упблишиле и дпврщиле Записник, кап важан дпкумент за рад Друщтва и 

измене кпје се пријављују у АПР.   

 2.2. За  пријаву прпмена у АПР билп је пптребнп прилпжити  10 врста 

дпкумената: Записник са Скупщтине, прешищћен текст Статута, пдлуку п прпмени 

заступника (председника), пдлуку п изменама и дппунама Статута (пптребнп је навести 

текст свих измена, ставпва и шланпва кпји се меоају), пдлуку п прпмени седищта 

Друщтва, кап и  испуоене пбрасце (3) са сајта АПР, за сваку прпмену ппдатака, кап и 

пптврде п уплати таксе. Такса за  пријаве у  АПР изнпсила је  (2.800 + 1.400 + 1.400 ) 

укупнп 5.600, кап и пвера лишне карте застпника у изнпсу пд 690 динара (са трпщкпм 

уплате 735 дин.) такп да су трпщкпви пријаве прпмена у АПР изнпсили укупнп 6.335 

динара. Захваљујући дпбрпј сарадои Рпксанде Игоатпвић и Мире Меглић и ппмпћи 

Слађане Галущке, сва дпкументација је пдрађена према прпписима и предата у АПР  22. 

априла, у закпнскпм рпку.  

2.3. Рещеое п прихваћеним прпменама пбјављенп је сајту АПР-а 25. априла, а 

сутрадан  је стиглп на кућну адресу председнице Друщтва.  

2.4. Деппнпваое пптписа нпвпг заступника Друщтва Мире Меглић у 

Кпмерцијалнпј банци пбављенп је 28. априла. О мпгућнпстима да јпщ некп буде  

пвлащћен за ппдизаое нпвца са рашуна Друщтва, шланпви УО и НО нису разгпварали на 

кпнститутивнпм састанку. Затп је пријављен и деппнпван самп пптпис  Мире Меглић.  

2.5. Председница Друщтва је известила шланпве УО и НО п примппредаји  једнпг 

дела дпкументације, пешата Друщтва, картице за телефпн, имејл адреса и лпзинки за 

председнишки и секретарски налпг пд бивще председнице Рпксанде Игоатпвић. Није 
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урађен нпви щтамбиљ, није предат фптп-апарат и није дпстављена дпкументација у 

електрпнскпм пблику. 

2.6. Сви присутни шланпви УО су сагласни да треба ппслати захвалнице 

Геплпщкпј и хидрпметепрплпщкпј щкпли „Милутин Миланкпвић“ и Оснпвнпј щкпли 

„Бејза“ јер су  ппказали искрену  намеру да ппмпгну уступаоем свпје адресе  за 

седищте Друщтва. 

3. тачка 

Нпви сазив УО и НО Друщтва размптрип је План рада ДШБС-а за 2016. гпдину. 

Анализиранп је щта је урађенп пд ппшетка гпдине и кпје активнпсти треба реализпвати 

дп краја гпдине. Мира Меглић је предлажила да се сви шланпви УО и НО изјасне и 

преузму прганизацију и кппрдинираое ппјединих активнпсти. 

 

3.1. Слађана Галущка је 24. априла 2016. гпдине написала Ппзивнп писмп  

шланпвима Друщтва, са кпјим су се слпжили шланпви УО и НО. Мира Меглић је рекла  

да Ппзивнп писмп треба ставити на сајт ДШБС-а, али да тренутнп не мпжемп билп щта 

да урадимп, дпк не дпбијемп параметре  сајта пд Јелене Бабић.  

3.2. Мира Меглић је направила упитник за шланпве - Приступницу,  кпја садржи 

пснпвне ппдатке п шлану, кпју такпђе треба ппставити на сајт. Слађана Галущка 

предлаже да кад некп плати шланарину, треба да пппуни и електрпнску приступницу. 

Ппдаци п шланпвима треба да буду видљиви самп администратпру.  

3.3. У Оснпвнпј щкпли „Свети Сава“ у Бепграду 19. и 20. маја 2016. гпдине 

Анђелка Таншић и Слађана Галущка треба да реализују семинар “Сарадоа щкплских 

библиптекара и наставника у развијаоу шиталашке културе и инфпрмаципне и медијске 

писменпсти ушеника.  

3.4. Заврщни сусрет прпјекта „Ощтрп перце“ пдржан је 22. априла 2016. гпдине у 

ОШ „Свети Сава“ у Бепграду прпгрампм кпјим је пбележен и Светски дан коиге и 

аутпрских права. Ппкрпвитељи су били издавашке куће „Одисеја“ и „Креативни центар“. 

Аутприма најбпљих радпва дпдељене су диплпме, а щкплама захвалнице за ушещће у 

прпграму. Резултати су пбјављени на сајту Друщтва. 
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Заврщни сусрет прпјекта „Читалићи“ предвиђен је да се реализује  21. маја 2016. 

гпдине у Ражоу. Маја Радпман, аутпр прпјекта “Читалићи”, ппзвала је Миру Меглић и 

Рпксанду Игоатпвић да присуствују Заврщнпм сусрету. 

Мира Меглић је рекла да пве гпдине, збпг недпстатка нпвца, Друщтвп није билп 

у мпгућнпсти да нпвшанп ппмпгне  “Ощтрп Перце” и “Читалиће”. 

3.5. Пета трибина „Библиптеке у пблацима“ пдржана је 11. маја 2016. гпдине у 

библиптеци „Милутин Бпјић“ у Бепграду. Гпсти трибине су били: Мира Меглић, 

председница Друщтва, Милена Бићанин, пдбпрник у Скупщтини града и бивща 

директпрка ОШ „Дринка Павлпвић“ и Дејан Ристић, бивщи управник Нарпдне 

библиптеке Србије. Разгпваралп се п актуелним дещаваоима у щкплскпм 

библиптекарству, п мпгућнпстима пппуларизације щкплских библиптека и 

међунарпдним искуствима. 

3.6. Мира се дпгпвприла са Јеленпм Бабић, дпсадащопм уредницпм да ппщаље 

параметре за сајт. Сви присутни шланпви УО су сагласни да сајт Друщтва уређује 

Драгана Пещић Главащевић, кпја је тп прихватила у претхпднпм телефпнскпм 

разгпвпру са председницпм Друщтва.  Мира сматра да на сајту Друщтва  треба 

ппставити и  фпрмирати нпву, засебну рубрику - Чланствп, у пквиру кпје би била 

ппстављена Одлука п шланарини и Приступница, кпју треба да пппуне шланпви кпји су 

већ платили шланарину, кап и пни кпји намеравају да се придруже. Такп бисмп имали 

преглед брпја шланпва и плаћене шланарине. 

3.7. Кпнстатпванп је да сваку прилику треба кпристити за маркетинг Друщтва. Да 

би се унапредип рад и углед Друщтва, придпбили нпви шланпви, треба псмислити 

активнпсти кпје излазе у сусрет разлишитим пптребама и интереспваоима 

библиптекара и оихпвих кприсника, ушеника. Маја Анђелкпвић Шегуљев, библиптекар 

у ОШ „Свети Сава“, предлпжила је да се пствари сарадоа щкплских библиптекара кпји 

пищу драмске текстпве и спремају представе. Драматизпвани текстпви кпји се кпристе 

на щкплским приредбама и представе кпје се извпде, треба да се размене извпђеоем  

у другим щкплама  и тиме прпмпвище рад библиптекара. Изнела је  ппзитивне утиске 

накпн извпђеоа  свпг кпмада „Фрау Габријела и Фејсбук“. 

Дпгпвпренп је да Мирјана Дендић, ппред Мира Меглић уређује  Фејсбук прпфил 

ДШБС. Кпнстатпванп је да треба упутити ппзив свим шланпвима ДШБС да буду Фејсбук 

шланпви, јер се тим путем најбрже инфпрмищу. На Фејсбук прпфилу ће се пбјављивати 

инфпрмације п раду Друщтва, удружеоима кпје се баве библиптекарствпм, затим 
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важне активнпсти щкплских библиптекара и прпмпвисаће се рад библиптека. Прилпге 

са сајта треба ппделити и на Фејсбук прпфил. 

На Фејсбуку је фпрмирана група Шкплски библиптекари, у кпјпј се ппстављају 

разни прилпзи и пбавещтеоа у вези са активнпстима щкплских библиптека и 

библиптекара, нпвих коига и других  занимљивпсти из света библиптекарства. 

Мира је мищљеоа да у пквиру маркетинга Друщтва треба да прпщиримп 

активнпсти на Твитеру и Гугл +. Никп пд присутних није се јавип да прпмпвище рад 

Друщтва на пвим друщтвеним мрежама. Олга Васић, шлан НО, сматра да нам тп није 

пптребнп. Слађана Галущка је дала предлпг да анимирамп заинтереспване шланпве 

Бепградске ппдружнице за пве активнпсти, на састанку , у јуну. 

 3.8. Кпнстатпванп је да треба ппдсетити шланпве редакције „Шкплски 

библиптекар“ на пбавезе и анимирати кплеге да пищу  за шасппис . Маја Радпман 

Цветићанин прихвата да и даље буде уредник шаспписа , али се жали на  слаб пдзив. 

Каже да стиже вепма мали брпј прилпга, шестп неквалитетних, кпји треба  да се 

дпрађују.  

Олга Васић сматра да  шасппис није пптребан и мищљеоа је да га треба укинути.  Мира 

Меглић је рекла  да нам је шасппис итекакп  пптребан и да  треба радити на 

унапређеоу, а не укидаоу. Часппис мпра имати вище рубрика и  уредници ппјединих 

рубрика треба да ангажују сараднике. Ова тема треба пбавезнп да буде на састанцима  

ппдружница, какп би анимирали  шланпве  да щаљу свпје прилпге.  

Дпгпвпренп је да темпп издаваоа шаспписа “Шкплски библиптекар” прилагпдимп 

мпгућнпстима и да се нпви брпј планира за јесен. 

 3.9. Устанпвљенп је да активнп раде шетири ппдружнице, шији су председници 

ппслали Извещтаје п раду : (Крущевац) из Расинскпг пкруга, Весна Зешевић (Ужице) из  

Златибпрскпг, Весна Филиппвић (Лескпвац) из Јабланишкпг и Маркп Ламбета (Нпви Сад) 

из Јужнпбашкпг пкруга.  

Маркп Ламбета се пбратип председници ппвпдпм писма БДС, кпје је стиглп на оегпву 

адресу без кпнкретних предлпга, са пбавещтеоем п шланарини за БДС и ппзивпм да 

щкплски библиптекари  присуствују састанку, ради фпрмираоа ппдружнице 

Јужнпбашкпг пкруга. Мира је саветпвала Марку  да присуствује састанку и шује предлпге 

БДС.  Струкпвна сарадоа  је преппрушљива на нивпу два друщтва, кап и сарадоа са 

јавним библиптекама, ппгптпвп на лпкалнпм нивпу. Такпђе се јавила Весна Филиппвић 
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из Јабланишкпг пкруга и с пбзирпм на измене у Статуту кпје се пднпсе на укидаое 

секција, тражила Правилник п раду ппдружница. Слађана је рекла да ппстпји текст кпји 

се мпже искпристити за правилник. 

Бепградска ппдружница није активна већ дуже време. Мира Меглић је рекла да је 

Зприца Смиљанић била председник  Бепградске ппдружнице и да не ради вище у 

библиптеци, већ у настави. Одржан је један састанак ппдружнице у пктпбру 2015. 

гпдине ппвпдпм дпнпщеоа Правилника  п цени услуга, са малим брпјем присутних. 

Пптребнп је  активирати библиптекаре пве ппдружнице јер је најбрпјнија. Дпгпвпренп 

је да се састанак Бепградске ппдружнице прганизује ппсле мале матуре,  21-24. јуна 

2016. гпдине. Слађана Галущка предлаже да пстваримп сарадоу са Библиптекарским 

друщтвпм Србије и председникпм Бпгданпм Трифунпвићем, да прекп оих 

прпслеђујемп инфпрмације щкплским библиптекарима у ппјединим срединама, где 

немамп валидне ппдатке кп ради у щкплскпј библиптеци.  

Пптпредседница Друщтва  предлаже да ппшеткпм јуна ппщаљемп ппзив 

ппдружницама, да усппставимп интерактивну кпмуникаију, да нас инфпрмищу п свпјим 

активнпстима, да разменимп искуства. Пптребнп је да нам кплеге прпследе ппдатке п 

перспналним прпменама у оихпвим срединама и   дају предлпге  за рад  Друщтва. 

 3.10. Мира Меглић је у вези са пдржаваоем електрпнских седница свим 

присутним шланпвима УО и НО ппделила щтампани материјал са инфпрмацијама п 

кприщћеоу видеп-алата Хенгаут. 

4. тачка 

Дпгпвпренп је да се ппсле избпра нпвпг министра  и састанка Бепградске ппдружнице 

пбратимп Министарству прпсвете. Дакле, у јуну треба сашинити текст пбраћаоа, кпјим 

би били пбухваћени прпблеми щкплских библиптекара и кпнструктивни предлпзи за 

праведнија рещеоа, ппгптпвп за библиптеке пснпвних щкпла. Треба истаћи  све 

урађенп и нагласити важнпст рада библиптекара, ппсебнп прпблеме настале збпг 

смаоеоа нпрме, тј брпја заппслених у библиптекама. Мира Меглић је мищљеоа да 

треба пдржавати кпнстантну преписку са Министарствпм прпсвете, акп мислимп да 

ппстигнемп неки резултат.  

5. Тачка 

Мира Меглић је пбавестила присутне да, према ппследоем извпду из банке на рашуну 

Друщтва има пкп 5.000 динара. Пристижу  рашуни за плаћаое. Кпнстатпванп је да ће 
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требати 5 000 динара за хпстинг, за сајт, а  месешна претплата за телефпн је 800 динара. 

Притпм, две таксе за  пверу дпкумената Мира је платила свпјим нпвцем. Слађана 

Галущка је рекла да Мира треба да  ппдигне  изнпс кпји је уплатила за пптребе 

Друщтва.  

 Једнпгласнп је пдлушенп да председница Меглић мпже да ппдигне 1.545 динара са 

рашуна Друщтва, на име плаћених пбавеза.  

Галущка предлаже да се нађе нашин да се привуку шланпви. Нпр. ппзвати Бепградску 

ппдружницу да плати шланарину. Мирјана Дендић се ппнудила да активира шетири 

щкпле из Ппжаревца. Јелена Пакащки Ђурђев се ппнудила да активира щкпле из 

Зреоанина и Смедерева.   

6. тачка 

Дпгпвпренп  је да ДШБС прганизује струшни скуп у  нпвембру 2016. кад ће и бити 

дпдељена  награда  «Мина Карачић».  

7. тачка 

 У материјалима за седницу, Мира Меглић је прпследила и Писмп председника БДС, 

кпје  је стиглп 30. марта 2016. гпдине на председнишки налпг.  Сви присутни на седници 

слпжили су се да треба  усппставити струкпвну сарадоу са БДС, на нивпу два друщтва и 

написати пдгпвпр.  

8. тачка 

Мира Меглић је мищљеоа да треба да фпрмирамп или дппунимп акте Друщтва: Етишки 

кпдекс, Правилник п раду ппдружница и Ппслпвник п раду скупщтине. 

 8.1. Слађана Галущка је ппдсетила да је 2010. гпдине, дпк је била секретар 

Друщтва, ппслала материјал п раду ппдружница. Треба да га прпнађе и прпследи, па да 

се ураде евентуалне дппуне.  

 8.2. Мира Меглић је рекла да ппстпји  Ппслпвник п раду скупщтине, кпји је 

пптребнп дпрадити и ускладити са нпвим Статутпм. 

  8.3. На предлпг Мире Меглић да Друщтвп треба да има Етишки кпдекс јер смп из 

Статута брисали Суд шасти, Светлана Аћимпвић и Слађана Галущка су рекле да није 

пптребан. Мира је пстала при ставу, да акп хпћемп да будемп пзбиљна прганизација, 
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шији шланпви граде пднпсе на ппвереоу и прихватљивим етишким  вреднпстима, треба 

да имамп  Етишки кпдекс. 

9. тачка 

Мира је пбавестила присутне да је Рпксанда Игоатпвић пбећала да ће написати текст п 

Скупщтини за сајт Друщтва. 

Слађана Галущка је пбавстила шланпве п кпнкурсу Центра за прпмпцију науке за 

финансираое прпјеката. Акп Друщтвп жели, мпже се аплицирати са прпјектпм кпји би 

се заснивап на развијаоу медијске писменпсти. Треба дпнети пдлуку п тпме да би се 

припремила пптребна дпкумента Друщтва.  

Чланпви УО су једнпгласнп дпнели Одлуку да се ппднесе пријава за реализпваое 

прпјекта на јавнпм ппзиву  за финансијску ппдрщку Центра за прпмпцију и 

пппуларизацију науке за 2016. гпдину.  

 

Састанак је заврщен у 16.15 шаспва.  

                                                                                                                               Записнишар 

                                                                                                                    Јелена Пакащки Ђурђев 

    

                                                                                                                      Председник 

                                 Мира Меглић 

  


