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Друштво школских библиотекара Србије  

Брoј: 2-1/21 

Датум: 4.6.2021.г. 
Б е о г р а д 

 

ЗАПИСНИК 

 

са састанка Управног и Надзорног одбора 

Друштва школских библиотекара Србије, одржаног 2.6.2021.г,  

путем електронске преписке 

 

 

Састанак је одржан путем електронске преписке, почео је у 8.00 часова. 
Састанку су присуствовали сви чланови Управног одбора: Мирјана Радовановић 
Пејовић (председник), Ивана Ранковић, Ингрид Граорац, Бојана Тошић Ранковић, 

Слађана Маријанац, Малина Жупањац, Маја Куриџа. 

Присутни чланови Надзорног одбора: Наташа Марковић Атар, Весна Филиповић 

Петровић и Милица Бошковић.  
Састанку је председавала председник Друштва Мирјана Радовановић Пејовић. 

Записник води Маја Куриџа, секретар Друштва. 

Констатовано је да постоји кворум за рад. 
 

Предложен је и једногласно усвојен следећи дневни ред: 
 

Дневни ред: 
1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 13.5.2021.г.  
2. Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС  

3. Разматрање Извештаја о раду ДШБС и Извештаја о финансијском пословању 
ДШБС за 2020. годину 

4. Разматрање и усвајање предлога Плана и програма рада ДШБС за 2021. годину  

5. Разматрање и усвајање предлога Финансијског плана ДШБС за 2021. годину  

6. Текућа питања. 

 

 

 

 

ТОК САСТАНКА: 
1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 13.5.2021. г.  

Предлог записника са састанка УО и НО, одржаног 13.5.2021. г, размотрен је 
путем електронске преписке, а такође приложен уз позив за текући састанак, као део 
радног материјала. Пошто није било примедби, једногласно је усвојен записник са 
претходног састанка УО и НО, одржаног 13.5.2021. г. 

 

2. тачка: Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС  

Председница ДШБС Мирјана Р. Пејовић обавестила је чланове УО и НО да услед 
неповољне епидемијске ситуације у земљи и организовања наставе на даљину у  
претходном периоду Редовна годишња Скупштина Друштва школских библиотекара 
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Србије није одржана у планираном термину јер је пролонгиран термин одржавања  
услед забране окупљања више особа на јавним манифестацијама и организованим 
окупљањима, на јавним местима у затвореном и отвореном простору ради спречавања 
ширења заразне болести ковид-19. Предложила је да се Скупштина и ове године одржи 
онлајн путем Гугл-мита 11.6.2021. г. са почетком у 11 часова. Пријава чланова за 
учешће на Скупштини мизвршиће сепутем Гугл-упитника. Пријављени учесници ће 
добити линк за приступ Скупштини путем мејла наведеног у својој пријави за учешће. 

Предложила је следећи програм Скупштине: Пријава учесника (10.45), Поздравна 
реч Мирјане Радовановић Пејовић, председника ДШБС (11.00), Радни део Скупштине 

(11.05 – 12.15) са следећим предлогом дневног реда:  

1.Отварање Скупштине и избор радних тела 

1. Усвајање Дневног реда 

2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ДШБС за 2020. годину 

3. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2020. годину 

4. Усвајање Плана и програма рада за 2021. годину 

5.  Усвајање Финансијског плана ДШБС за 2021. годину 

6. Извештај Надзорног одбора за 2020. годину 

7. Избор чланова Надзорног одбора 

8. Додељивање статуса почасног члана ДШБС Jасминки Петровић и Данијели 
Ковачевић Микић  

10.Текућа питања. 

Сви чланови Управног одбора сагласни су са предлогом одржавања онлајн Скупштине 
и предложеним дневним редом. 
 

3. тачка: Разматрање Извештаја о раду ДШБС и Извештаја о финансијском 
пословању ДШБС за 2020. годину 

На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је разматрао Извештај о раду ДШБС и 
Извештај о финансијском пословању ДШБС за 2020. годину. Није било примедби на 
исте. 

 

4. тачка: Разматрање и усвајање предлога Плана и програма рада ДШБС за 2021. 

годину  

На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је разматрао и усвојио предлог Плана 

и програма рада ДШБС за 2021. годину. На предлог председнице ДШБС, Управни 
одбор је једногласно донео  

ОДЛУКУ 

усваја се предлог Плана и програма рада ДШБС за 2021. годину. (Одлука 2-

2/21). 

 

5. тачка: Разматрање и усвајање предлога Финансијског плана ДШБС за 2021. 

годину  

На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је разматрао и усвојио предлог 
Финансијског плана ДШБС за 2021. годину. На предлог председнице ДШБС, Управни 
одбор је једногласно донео  

ОДЛУКУ 

усваја се предлог Финансијског плана ДШБС за 2021. годину. (Одлука 2-3/21). 

 

mailto:sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
mailto:predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs


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

ПИБ: 104730308   матични број: 17674544 

3

 

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 

   

 

 

 

Састанак путем електронске преписке завршен је у 14.00 часова. 
 

 

Записничар 

Маја Куриџа, секретар Друштва 

                                                                                                                                 Председник Друштва 

       
Мирјана Радовановић Пејовић 
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