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                              ПРЕДМЕТ: Предлози за измене и допуне Правилника о 
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 
основног образовања и васпитања и Правилника о критеријумима и стандардима 
за финасирање установе која обавља делатност средњег образовања и 
васпитања, („Службени гласник РС“, бр. 36/2015) 
 
Поштовани, 
Обраћамо Вам се као Друштво школских библиотекара Србије, а предмет су примедбе 
на два недавно објављена документа: Правилника о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 
васпитања и Правилника о критеријумима и стандардима за финасирање установе која 
обавља делатност средњег образовања и васпитања.(„Службени гласник РС“, бр. 
36/2015) На негативне последице примене нових прописа за финасирање школа већ је 
указано у бројним реаговањима, па и реаговањима нашег Друштва, поједних 
подружница и општинских стручних већа школских библиотекара. Сматрамо нашом 
обавезом и да активно учествујемо у тражењу примеренијих решења за питања која се 
у поменутим документима односе на школске библиотеке и библиотекаре, узимајући у 
обзир потребе ученика, савременог образовања и библиотекарства. 
Полазећи од специфичности у раду школске библиотеке  и њене вишеструке улоге у 
школи: 1. образовно-васпитне, 2. библиотечко-информационе делатности коју 
обавља на прикупљању, обради, чувању и давању на коришћење библиотечке грађе 
и извора и 3. библиотеке као средишта културних активности школе, предлажемо 
следеће измене и допуне: 
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1. У школама које имају мање од 16 одељења или мање од 3000 јединицa књижне и 
некњижне грађе број извршилаца се смањује сразмерно броју одељења или 
библиотечких јединица, али не мање од 0,5 извршилаца - библиотекара  
2. Школе са 16 одељења или 5000 јединица књижне и некњижне грађе имају једног 
извршиоца - библиотекара.  
3. У школама које имају од 17 до 31 одељења или од 5000 до 10000 јединица 
књижне и некњижне грађе број извршилаца се повећава (по 0,0313) сразмерно броју 
одељења или броју библиотечких јединица. 
4. Школе које имају 32 и више одељења или преко 10000 јединица књижне и 
 некњижне грађе имају два извршиоца - библиотекара. 
5. У школама које имају изузетно велики број одељења (преко 48), а и велики број 
књижне и некњижне грађе (преко 20000), број библиотекара се процентуално 
повећава (по 0,0313). 
 
Предлажемо да се због специфичности у раду појединих школских библиотека из 
предлога који се односи и на средње и на основне школе, издвоје: 1. музичке и 
балетске школе; 2) школе са домовима ученика; 3) школе за децу са сметњама у 
развоју; 4) школе са издвојеним одељењима (без обзира на удаљеност од седишта 
школе); 5) школе које у склопу библиотеке имају медијатеку. У овим случајевима, у 
односу на предложене критеријуме, може се увећати број извршилаца за 0,0417 
сразмерно броју одељења/класа. 
  
Наши предлози поводом критеријума о финансирању тичу се и броја одељења, али и 
броја јединица књижне и некњижне грађе, што је у правилницима који су тренутно на 
снази било занемарено. Верујемо да ћете уважити наше примедбе и да ћемо кроз 
заједничку сарадњу доћи до решења које би заштитило квалитет рада школа, школског 
библиотекраства и школских библиотекара 
                                                                                                                                                       
 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     

 

                                                                          Роксанда Игњатовић, 

    

председник Друштва 
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