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Друштвo шкoлских библиoтекара Србије 

Брoј 276 - 2/16 

Датум 19.11.2016. гoдине 

Београд 

 

 
З А П И С Н И К 

СА ТРЕЋЕ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ДШБС 

одржанe у суботу, 19. новембра 2016. године, у у ОШ „Свети Сава“ у Београду 

 

Скупштини су присуствовала 22 библиотекара. Рад Скупштине је почео у 13 сати. 

 

Председник Друштва Мира Меглић обратила се колегама образложивши разлоге 

одржавања ванредне седнице. Приоритетни задаци овог ванредног сазива су: 

- избор нових чланова УО и НО, на место оних који су поднели оставке; 

- укључивање већег броја колега у рад Друштва и оснаживање чланства на пољу 

афирмације професије и побољшања статуса школских библиотекара. 

 

Дневни ред 

1. Усвајање Дневног реда и избор Радног председништва 

2. Избор нових чланова УО и НО ДШБС-а 

3. Предлози за побољшање рада Друштва 

4. Разно 

 

Тачка 1. 

Једногласно је усвојен Дневни ред.  

За чланове Радног председништва предложени су :Жељко Марчетић, председавајући, 

Маријана Петровић, записничар, Слађана Галушка, члан. 

Сви предлози су једногласно прихваћени. 

 

Тачка 2. 

Председавајући Скупштине Жељко Марчетић поздравио је присутне колеге. 

У поступку именовања другог члана УО и НО у складу са Статутом ДШБС-а, потребно 

је разрешити чланове који су поднели оставке. Председавајући Скупштине предложио је 

разрешење Јелене Пакашки Ђурђев, секретара ДШБС-а и члана Управног одбора, и Олге 

Васић и Снежане Гиге – чланова Надзорног одбора. Наташа Стојиљковић питала је да ли су 

именовани чланови својевољно дали оставку. Након објашњења да су оставке понуђене 

због отежавајућих породичних и пословних околности и немогућности чланова да 

ефикасније допринесу раду Друштва, Председавајући је ставио предлог на гласање. 

Предлог је једногласно прихваћен. 

Председавајући је замолио присутне да предложе чланове ДШБС-а који би разрешене 

колеге заменили у раду УО и НО. Мира Меглић је за члана УО и секретара Друштва 

предложила Јасмину Станков, а за члана НО Наташу Стојиљковић. Мирјана Дендић је за 

члана НО предложила Слободанку Сундаћ. Председавајући је ставио предлоге на гласање. 

Сви предлози једногласно су усвојени. 

 

Тачка 3. 

Душица Додић предложила је да се Друштво за финансијску помоћ и подршку обрати 

фондацији Новака Ђоковића. 

Мира Меглић подсетила је присутне да реализација планираних активности у 

наредној години зависи од ангажовања чланoва и материјалних могућности којима 

Друштво располаже. Зато је замолила присутне да уплате чланарину за наредну годину јер 

је то основни извор прихода за финансирање текућих трошкова и других активности 

Друштва. Недостатак новца онемогућио је одржавање планираног стручног скупа у 

октобру, за чију акредитацију је било потребно издвојити 7.300 динара. 
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Евидентан је проблем ажурирања сајта. Прилози о активностима нису редовно 

постављани на сајт Друштва од маја 2016. године јер је колегиница Јелена Бабић, која је 

била уредница сајта, на породиљском одсуству. Слађана Галушка је од октобра прихватила 

уређивање сајта, али је потребан администратор. Мирјана Дендић понудила је помоћ своје 

колегинице која предаје информатику при раду у Џумли (Joomla). 

Комуникација и прослеђивање обавештења отежани су због недостатка података о 

члановима јер је било персоналних промена у неким школама о којима нисмо обавештени. 

Ради формирања базе чланова, председници подружница треба да пошаљу податке о 

библиотекарима. Маријана Петровић, председник Београдске подружнице, успешно је 

прикупила већину података о библиотекама и библиотекарима Београдске подружнице. 

 

Тачка 4. 

Слађана Ракић, председник подружнице Расинског округа, обавестила је присутне да 

је Министарство просвете расписало Конкурс за избор саветника - спољних сарадника за 

предмете, групе и области предмета, активности и стручне послове и да колегиница из 

округа, Ивана Ранковић, жели да конкурише. Питање се односило на препоруке ДШБС-а 

колегама, које су потребне за подношење пријаве на Конкурс. Мира Меглић одговорила је 

да то не представља проблем, поготово ако је колегиница редован члан ДШБС-а. 

Мира Меглић је предложила да, према члану 25, став 4 Статута ДШБС-а, а на предлог 

УО, Скупштина донесе одлуку о именовању саветника Биљане Љубисављевић и Јасминке 

Радовановић, колегиница које својим доприносом и ангажовањем унапређују рад Друштва. 

Предлог је једногласно изгласан. 

Мира Меглић обавестила је присутне о молби библиотекара и ученика Средње 

техничке школе из околине Гњилана да им се донирају књиге јер је библиотека страдала у 

пожару за време ратних сукоба. Слободанка Сундаћ поделила је са присутнима недавно 

искуство својих колега из општинског актива, који нису успели да на Косово пошаљу 

књиге на српском језику као поклон, већ су те књиге биле враћене дародавцу. 

Слађана Галушка рекла је да Друштво може да подстакне своје чланове као и друга 

лица да донирају књиге. Мира Меглић разговарала је са Горданом Петровић у вези са 

поклоном лектира издавачке куће „Школска књига“. Гордана је обећала да ће нас после 

разговора са директором ове издавачке куће обавестити о исходу разговора. 

 

Рад Скупштине закључен је у 13.30 часова. 

 

У Београду       Председавајући Скупштине 

30.11.2016.           

         _________________________ 

           Жељко Марчетић 

 

Записничар             Члан Председништва 
 

__________________________    _________________________ 

Маријана Петровић       Слађана Галушка 

 

Оверивачи Записника       

 

1. ________________________     

Наташа Стојиљковић          Председник Друштва 
 

2._________________________      Мира Меглић 
 

Слободанка Сундаћ 
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