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Друштво школских библиотекара Србије 

Брoј: oј: ј: 7-1/20
Датум: 18.9.2020.г.
Б е о г рoј:  а д

ЗАПИСНИК

са састанка Управног и Надзорног одбора 
Друштва школских библиотекара Србије,

одржаног 17.9.2020.г, путем групног видео Viber chat-a, са почетком у 18.00 часова

Састанак je почео у 18.00 часова.
Састанку су прoј: исуствовали следећи чланови Упрoј: авног одборoј: а: Мирoј: јана Радовановић 
Пејовић (прoј: едседник), Ивана Ранковић, Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац, Маја Курoј: иџа, Малина 
Жупањац и Слађана Марoј: ијанац.
Одсутни чланови Упрoј: авног одборoј: а: Бојана Тошић Ранковић.
Прoј: исутни чланови Надзорoј: ног одборoј: а: Наташа Марoј: ковић Атарoј:  и Весна Филиповић 
Петрoј: овић. 
Одсутни чланови Надзорoј: ног одборoј: а: Наташа Стојиљковић.
Састанку је прoј: едседавала прoј: едседник Дрoј: уштва Мирoј: јана Радовановић Пејовић.
Записник води Маја Курoј: иџа, секрoј: етарoј:  Дрoј: уштва.
Констатовано је да постоји кворoј: ум за рoј: ад.
 
Прoј: едложен је и једногласно усвојен следећи дневни рoј: ед:

Дневни рoј: ед:
1. Усвајање записника са прoј: етходне седнице УО и НО, одрoј: жане 20.7.2020.г. 
2. Сумирoј: ање послова одрoј: ађених између две седнице УО и НО
3. Верoј: ификација одлуке донете eлектрoј: онском прoј: еписком (плаћање услуге 

одрoј: жавања web домена skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs  ) и доношење одлуке о 
надокнади личних плаћања Мирoј: јане Р. Пејовић за трoј: ошкове (прoј: омене 
заступника у АПР, издавање електрoј: онског серoј: тификата, плаћања рoј: ачуна за 
телефон и изрoј: аду печата) на основу Спецификације брoј: ој 1/20, у износу од 
10.336,00 динарoј: а  

4. Обележавање Еврoј: опског дана језика у сарoј: адњи са Дрoј: уштвом за стрoј: ане језике и 
књижевности Срoј: бије

5. Четврoј: ти литерoј: арoј: ни конкурoј: с „Лето без брoј: иге, прoј: оведи крoј: ај књиге“
6. Позив сарoј: адницима часописа „Школски библиотекарoј: “ 
7. Орoј: ганизација рoј: ада школских библиотекарoј: а у школској 2020/21. години
8. Текућа питања.

ТОК САСТАНКА:
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1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, 

одржане 20.7.2020.г. 
Прoј: едлог записника са састанка УО и НО од 20.7.2020.г, рoј: еализованог путем 

грoј: упног видео Viber chat-a, рoј: азмотрoј: ен је путем електрoј: онске прoј: еписке, а такође 
прoј: иложен уз позив за текући састанак, као део рoј: адног матерoј: ијала. Пошто није било 
прoј: имедби, једногласно је усвојен записник са прoј: етходног састанка УО и НО, одрoј: жаног 
20.7.2020.г. 
 
2. тачка: Сумирање послова одрађених између две седнице УО и НО

Прoј: едседница ДШБС Мирoј: јана Р. Пејовић обавестила је чланове УО и НО да је у 
потпуности спрoј: оведена прoј: оцедурoј: а прoј: омене заступника Дрoј: уштва у АПР, изврoј: шено 
депоновање њеног потписа у Комерoј: цијалној банци, прoј: едати обрoј: асци Дрoј: уштва у 
законском рoј: оку за утврoј: ђивање накнаде за заштиту животне срoј: едине за 2019. и 2020. 
годину (обавештена од књиговође за обавезу подношења обрoј: азаца), изврoј: шена прoј: омена 
администрoј: ативног лица за сајт Дрoј: уштва, изврoј: шена прoј: омена адрoј: есе за брoј: ој телефона 
Дрoј: уштва, изврoј: шена прoј: имопрoј: едаја печата, изврoј: шена прoј: оцедурoј: а за депоновање 
електрoј: онског потписа, изврoј: шена прoј: ијава прoј: едседнице ДШБС као стварoј: ног власника у 
Центрoј: алну евиденцију стварoј: них власника АПР и изврoј: шена прoј: ијава секрoј: етарoј: а ДШБС у 
Центрoј: ални рoј: егистарoј:  фактурoј: а.   

Остварoј: ена је следећа прoј: омоција рoј: ада и активности ДШБС на сајту и Јутјуб 
каналу ДШБС, као и у писаним, телевизијским и електрoј: онским медијима у перoј: иоду од 
20.7.2020. до 17.9.2020:

Сајт ДШБС: 
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/229-redoј: vna-goј: disnja-

skupstina-2020
https://skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-vesti/230-poј: ducavanje-i-

ucenje-pismenoј: sti-u-krizi-koј: vid-19i-nakoј: n-nje
Јутјуб ДШБС:
https://www.yoј: utube.coј: m/watch?v=AXcdTYaLzv0
https://www.yoј: utube.coј: m/watch?v=MiLRM0UEaRQ
https://www.yoј: utube.coј: m/watch?v=_hcV07plId
....................................................................
Прoј: ирoј: учник „Бајке у обрoј: азовању и васпитању“:
https://www.groј: cka.rs/oј: bjavljen-prirucnik-bajke-u-oј: brazoј: vanju-i-vaspitanju/
http://www.art-anima.coј: m/vesti/bajke-u-oј: brazoј: vanju-i-vaspitanju
https://www.rts.rs/page/stoј: ries/sr/stoј: ry/16/kultura/4022598/goј: rdana-alimpijevic-knjiga-

bajke-u-oј: brazoј: vanju.html
http://www.mpn.goј: v.rs/prvi-izdavacki-proј: jekat-drustva-skoј: lskih-biblioј: tekara-srbije/
http://www.mpn.goј: v.rs/finansijska-poј: drska-ministarstva-za-53-udruzenja-za-proј: grame-

oј: d-znacaja-za-oј: brazoј: vanje-u-2019-goј: dini/
.........................................................................
Рад ДШБС – нови УО
https://www.skoј: lskaupravacacak.rs/oј: blasti-rada/strunoј: -usavravanje/2263-afirmacija-i-

vidljivoј: st-rada-skoј: lskih-biblioј: tekara.html
http://zemun.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0-

%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5-
%D0%B1%D0%B8%D0%B1/
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http://zemun.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1/
http://zemun.rs/%D0%BD%D0%B0%D1%98%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B0-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B1/
https://www.skolskaupravacacak.rs/oblasti-rada/struno-usavravanje/2263-afirmacija-i-vidljivost-rada-skolskih-bibliotekara.html
https://www.skolskaupravacacak.rs/oblasti-rada/struno-usavravanje/2263-afirmacija-i-vidljivost-rada-skolskih-bibliotekara.html
http://www.mpn.gov.rs/finansijska-podrska-ministarstva-za-53-udruzenja-za-programe-od-znacaja-za-obrazovanje-u-2019-godini/
http://www.mpn.gov.rs/finansijska-podrska-ministarstva-za-53-udruzenja-za-programe-od-znacaja-za-obrazovanje-u-2019-godini/
http://www.mpn.gov.rs/prvi-izdavacki-projekat-drustva-skolskih-bibliotekara-srbije/
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/kultura/4022598/gordana-alimpijevic-knjiga-bajke-u-obrazovanju.html
https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/16/kultura/4022598/gordana-alimpijevic-knjiga-bajke-u-obrazovanju.html
http://www.art-anima.com/vesti/bajke-u-obrazovanju-i-vaspitanju
https://www.grocka.rs/objavljen-prirucnik-bajke-u-obrazovanju-i-vaspitanju/
https://www.youtube.com/watch?v=_hcV07plId
https://www.youtube.com/watch?v=MiLRM0UEaRQ
https://www.youtube.com/watch?v=AXcdTYaLzv0
https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-vesti/230-poducavanje-i-ucenje-pismenosti-u-krizi-kovid-19i-nakon-nje
https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/9-vesti/230-poducavanje-i-ucenje-pismenosti-u-krizi-kovid-19i-nakon-nje
https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/229-redovna-godisnja-skupstina-2020
https://skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/arhiva-vesti/229-redovna-godisnja-skupstina-2020
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https://www.vamedia.infoј: /2020/08/znacaj-poј: vezivanja-i-duh-

zajednistva/
https://www.koј: lubarske.rs/sr/vesti/kultura/9894/?fbclid=IwAR3hBOr-

Okvu7YsOhhjCOrPbysoј: KvO_SMt8f-w_UY-teoј: QHamCRiewD3hOw
https://www.yoј: utube.coј: m/watch?v=Og6TCQGctXU&feature=share&fbclid=IwAR0-

GWVxa7rZG2TlPdnloј: k3NScLbUcJD9t7zyRoј: LXGgCZ-pV1QvWm0y9zxY
http://krusevacpress.coј: m/priznanje-i-oј: baveza-ivana-rankoј: vic-u-upravnoј: m-oј: dboј: ru-

drustva-skoј: lskih-biblioј: tekara-srbije/
https://www.rtk.rs/114586/skupstina-drustva-skoј: lskih-biblioј: tekara-srbije-oј: nlajn-

noј: voј: izabrani-clan-upravnoј: g-oј: dboј: ra-krusevljanka-ivana-rankoј: vic/
http://raski.rs/2020/08/12/noј: vi-clan-upravnoј: g-oј: dboј: ra-iz-kraljeva/
https://kraljevoј: .oј: nline/2020/08/drustvoј: /prepoј: znat-rad-koј: lske-biblioј: tekarke/
https://www.uziceoј: glasnatabla.coј: m/mnoј: goј: broј: jne-aktivnoј: sti-skoј: lskih-biblioј: tekara
https://uzickanedelja.rs/mnoј: goј: broј: jne-aktivnoј: sti-skoј: lskih-biblioј: tekara
https://uzicemedia.rs/biblioј: teka-mestoј: -za-kvalitetnoј: -proј: voј: djenje-sloј: boј: dnoј: g-vremena/
https://www.yoј: utube.coј: m/watch?

v=F7nfNvddZAQ&feature=share&fbclid=IwAR3Uy4maS0d9BGEg5SUTBRQZU4p4XjqFF
iFKWAqpvS0-tGETXPx96H7usYQ

https://zoј: oј: mue.rs/aktivnoј: sti-skoј: lskih-biblioј: tekara/
https://infoј: era.rs/2020/08/17/noј: ve-aktivnoј: sti-skoј: lskih-biblioј: tekarki/
https://bubalica.rs/mnoј: goј: broј: jne-aktivnoј: sti-skoј: lskih-biblioј: tekara/?

utm_soј: urce=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mnoј: goј: broј: jne-aktivnoј: sti-skoј: lskih-
biblioј: tekara

Чланак ,,Библиотека спрoј: емна за ђаке" о рoј: аду школских библиотекарoј: а 
у ,,Прoј: осветном прoј: егледу" од 3.9.2020.

Чланак „Школски библиотекарoј: и трoј: еба да буду видљиви и прoј: изнати“ о рoј: аду 
школских библиотекарoј: а у „Политици“ од 30.8.2020..

........................................................................
ФБ стрoј: аница ДШБС
Постављен Албум Школски библиотекари у штампаним медијима   за 

школску 2019/20. Годину.

3. тачка: Верификација одлуке донете eлектронском преписком -плаћање услуге 
одржавања web домена skolskibibliotekari.edu.rs и доношење одлуке о надокнади 
личних плаћања Мирјане Р. Пејовић за трошкове (промене заступника у АПР, 
издавање електронског сертификата, плаћања рачуна за телефон и израду печата)
на основу Спецификације број 1/20, у износу од 10.336,00 динара  

На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, Упрoј: авни одборoј:  је једногласно верoј: ификовао 
одлуку донету електрoј: онском прoј: еписком:
ОДЛУКА

за плаћање услуге одрoј: жавања web домена skoј: lskibiblioј: tekari.edu.rs и Јутјуб 
канала ДШБС Центрoј: у за рoј: азвој и прoј: имену науке, технологије и инфорoј: матике из Новог 
Сада по прoј: едрoј: ачуну брoј: . 97. (Одлука 7-2/20)

На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, једногласно је донета 
ОДЛУКА

о надокнади личних плаћања Мирoј: јане Р. Пејовић за трoј: ошкове (прoј: омене 
заступника у АПР, издавање електрoј: онског серoј: тификата, плаћања рoј: ачуна за телефон за 
јун 2020. и изрoј: аду печата) на основу Спецификације брoј: ој 1/20, у износу од 10.336,00 
динарoј: а. (Одлука 7-3/20)
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https://bubalica.rs/mnogobrojne-aktivnosti-skolskih-bibliotekara/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mnogobrojne-aktivnosti-skolskih-bibliotekara
https://bubalica.rs/mnogobrojne-aktivnosti-skolskih-bibliotekara/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mnogobrojne-aktivnosti-skolskih-bibliotekara
https://bubalica.rs/mnogobrojne-aktivnosti-skolskih-bibliotekara/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=mnogobrojne-aktivnosti-skolskih-bibliotekara
https://infoera.rs/2020/08/17/nove-aktivnosti-skolskih-bibliotekarki/
https://zoomue.rs/aktivnosti-skolskih-bibliotekara/
https://www.youtube.com/watch?v=F7nfNvddZAQ&feature=share&fbclid=IwAR3Uy4maS0d9BGEg5SUTBRQZU4p4XjqFFiFKWAqpvS0-tGETXPx96H7usYQ
https://www.youtube.com/watch?v=F7nfNvddZAQ&feature=share&fbclid=IwAR3Uy4maS0d9BGEg5SUTBRQZU4p4XjqFFiFKWAqpvS0-tGETXPx96H7usYQ
https://www.youtube.com/watch?v=F7nfNvddZAQ&feature=share&fbclid=IwAR3Uy4maS0d9BGEg5SUTBRQZU4p4XjqFFiFKWAqpvS0-tGETXPx96H7usYQ
https://uzicemedia.rs/biblioteka-mesto-za-kvalitetno-provodjenje-slobodnog-vremena/
https://uzickanedelja.rs/mnogobrojne-aktivnosti-skolskih-bibliotekara
https://www.uziceoglasnatabla.com/mnogobrojne-aktivnosti-skolskih-bibliotekara
https://kraljevo.online/2020/08/drustvo/prepoznat-rad-kolske-bibliotekarke/
http://raski.rs/2020/08/12/novi-clan-upravnog-odbora-iz-kraljeva/
https://www.rtk.rs/114586/skupstina-drustva-skolskih-bibliotekara-srbije-onlajn-novoizabrani-clan-upravnog-odbora-krusevljanka-ivana-rankovic/
https://www.rtk.rs/114586/skupstina-drustva-skolskih-bibliotekara-srbije-onlajn-novoizabrani-clan-upravnog-odbora-krusevljanka-ivana-rankovic/
http://krusevacpress.com/priznanje-i-obaveza-ivana-rankovic-u-upravnom-odboru-drustva-skolskih-bibliotekara-srbije/
http://krusevacpress.com/priznanje-i-obaveza-ivana-rankovic-u-upravnom-odboru-drustva-skolskih-bibliotekara-srbije/
https://www.youtube.com/watch?v=Og6TCQGctXU&feature=share&fbclid=IwAR0-GWVxa7rZG2TlPdnlok3NScLbUcJD9t7zyRoLXGgCZ-pV1QvWm0y9zxY
https://www.youtube.com/watch?v=Og6TCQGctXU&feature=share&fbclid=IwAR0-GWVxa7rZG2TlPdnlok3NScLbUcJD9t7zyRoLXGgCZ-pV1QvWm0y9zxY
https://www.kolubarske.rs/sr/vesti/kultura/9894/?fbclid=IwAR3hBOr-Okvu7YsOhhjCOrPbysoKvO_SMt8f-w_UY-teoQHamCRiewD3hOw
https://www.kolubarske.rs/sr/vesti/kultura/9894/?fbclid=IwAR3hBOr-Okvu7YsOhhjCOrPbysoKvO_SMt8f-w_UY-teoQHamCRiewD3hOw
https://www.vamedia.info/2020/08/znacaj-povezivanja-i-duh-zajednistva/
https://www.vamedia.info/2020/08/znacaj-povezivanja-i-duh-zajednistva/
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4. тачка: Обележавање Европског дана језика у сарадњи са Друштвом за стране 
језике и књижевности Србије

На прoј: едлог и уз велико залагање Малине Жупањац прoј: ви пут 2019. године је 
успешно рoј: еализовано обележавање Еврoј: опског дана језика у сарoј: адњи са Дрoј: уштвом за 
стрoј: ане језике и књижевности Срoј: бије. Током августа 2020. године прoј: едседница ДШБС 
успоставила је сарoј: адњу са дрoј:  Биљаном Чубрoј: овић, новом прoј: едседницом ДСЈКС, и, на 
обострoј: ано задовољство, прoј: одужена је сарoј: адња и постигнут договорoј:  о овогодишњем 
дрoј: угом заједничком обележавању Еврoј: опског дана језика. Обе прoј: едседнице су током 
септембрoј: а 2020. г. упутиле позив члановима оба Дрoј: уштва да се укључе и позиви су 
постављени на сајтове и ФБ стрoј: анице Дрoј: уштава.        

5. тачка: Четврти литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге“
 Четврoј: ти литерoј: арoј: ни конкурoј: с Дрoј: уштва школских библиотекарoј: а Срoј: бије „Лето без 
брoј: иге, прoј: оведи крoј: ај књиге” је у току, рoј: ок за прoј: едају рoј: адова је 30.9.2020. С обзирoј: ом на 
то да чланица НО Наташа Стиљковић још није прoј: еузела дипломе за дистрoј: ибуцију 
нагрoј: ађеним ученицима Трoј: ећег конкурoј: са у категорoј: ији основне школе за 2019. г, 
прoј: едседница Мирoј: јана Р. Пејовић обавезала се да ће у најкрoј: аћем рoј: оку то учинити и 
послати их нагрoј: ађеним ученицима. 

6. тачка: Позив сарадницима часописа „Школски библиотекар“ 
Главни урoј: едник и рoј: едакција часописа прoј: еко сајта ДШБС упутиће позив 

сарoј: адницима за слање прoј: илога, како би десети, јубиларoј: ни брoј: ој изашао ове 2020. 
године. Изврoј: шен је и договорoј:  о техничкој прoј: ипрoј: еми.

7. Организација рада школских библиотекара у школској 2020/21. години
Чланови УО и НО су дискутовали о орoј: ганизацији рoј: ада школских библиотекарoј: а 

и библиотека у школској 2020/21. години с обзирoј: ом на актуелну епидемиолошку 
ситуацију. Секрoј: етарoј:  ДШБС Маја Курoј: иџа саопштила је да је стигло неколико мејлова 
Дрoј: уштву у којима школски библиотекарoј: и трoј: аже упутства за рoј: ад. Будући да 
Министарoј: ство прoј: освете, науке и технолошког рoј: азвоја није одговорoј: ило на Молбу за 
прoј: епорoј: уке и упутства за рoј: ад школских библиотека у циљу прoј: евенције од корoј: она 
вирoј: уса, коју је министрoј: у Младену Шарoј: чевићу упутио прoј: едседник Дрoј: уштва Марoј: ко 
Ламбета 29. 5. 2020, УО Дрoј: уштва доноси 
ПРЕПОРУКУ  
да се школским библиотекарoј: има прoј: епорoј: учи Упутство за рoј: ад библиотека у вези 
прoј: евенције coј: vid19, Грoј: адског завода за јавно здрoј: авље из Беогрoј: ада 

https://www.zdravlje.oј: rg.rs/filesnew/doј: cs/Prepoј: ruke-koј: vid/Prepoј: ruke-za-rad-biblioј: teka.pdf
као и сарoј: адња са дирoј: екторoј: има школа, који су од надлежног Министарoј: ства добили 
Стрoј: учно упутство за орoј: ганизацију и рoј: еализацију обрoј: азовно-васпитног рoј: ада у школској 
2020/21. години.

8.Текућа питања
С обзирoј: ом на актуелну епидемиолошку ситуацију чланови УО и НО су 

дискутовали о упућивању позива за прoј: икључивање школских библиотекарoј: а Дрoј: уштву и
закључили да почетак ове школске године услед пандемије Coј: vid-19 није адекватно 
врoј: еме за нарoј: очито позивање нових чланова да се укључе у рoј: ад Дрoј: уштва, већ да то буде 
након доношења одлуке о чланарoј: ини за календарoј: ску 2021. годину. 

   

mailto:predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs
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https://www.zdravlje.org.rs/filesnew/docs/Preporuke-kovid/Preporuke-za-rad-biblioteka.pdf
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За крoј: илатицу ДШБС изабрoј: ан је слоган „Будимо прoј: офесионалци“ 

који трoј: еба да прoј: ивуче колеге школске библиотекарoј: е да прoј: иступе Дрoј: уштву, да бисмо 
ојачали и заједнички рoј: азвијали и подизали квалитет школског библиотекарoј: ства.

Чланови УО и НО сложили су се да се прoј: ипрoј: емају за учешће на следећем 
конкурoј: су за одобрoј: авање прoј: огрoј: ама  сталног  стрoј: учног усаврoј: шавања наставника, 
васпитача и стрoј: учних сарoј: адника.

Састанак је заврoј: шен у 19.00.

Записничарoј: 
Маја Курoј: иџа, секрoј: етарoј:  Дрoј: уштва
                                                                                                                                 Прoј: едседник Дрoј: уштва

 
Мирoј: јана Радовановић Пејовић
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