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Друштво школских библиотекара Србије  

Брoј: 5-1/21 

Датум: 20.11.2021.г. 
Б е о г р а д 

 

ЗАПИСНИК 

 

са састанка Управног и Надзорног одбора 

Друштва школских библиотекара Србије, одржаног 18.11.2021.г,  

путем електронске преписке 

 

 

Састанак је одржан путем електронске преписке, почео је у 12.00 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 3.9.2021.г.  
2. Расписивање Конкурса за доделу награде „Mина Kараџић“ за 2021. годину 

3. Одлука о висини чланарине за 2022. годину 

4. Текућа питања. 

 

 

 

 

ТОК САСТАНКА: 
1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 3.9.2021. г.  

Предлог записника са састанка УО и НО, одржаног 3.9.2021. 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 3.9.2021. г. 

 

2. тачка: Расписивање Конкурса за доделу награде „Mина Kараџић“ за 2021. 

годину 

На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео  
ОДЛУКУ 

о расписивању Конкурса за доделу награде „Mина Kараџић“ за 2021. годину  

(Одлука 5-2/20) . 
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3. тачка: Одлука о висини чланарине за 2022. годину 

На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео  
ОДЛУКУ 

о висини чланарине за 2022. годину у износу од 1.000 динара на годишњем 
нивоу (Одлука 5-3/20). 

 

4.тачка: Текућа питања  

На предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно подржао предлог 
Стручног већа школских библиотекара Моравичког округа да пошаље допис у име УО 
ДШБС и предложи Дубравку Илић за награду за најбољег библиотекара за 2020. 
годину коју додељује Библиотекарско друштво Србије, а коју су чланови УО и НО и 
лично упознали као аутора и реализатора акредитованог семинара „Школски 
библиотекар у савременом образовном окружењу“.  

На основу пропозиција Конкурса „Лето без бриге, проведи крај књиге“,а на 
предлог председнице ДШБС, Управни одбор је једногласно донео  
ОДЛУКУ  

да су библиотекари школа чији ученици су освојили прва места према Конкурсу 
добили бесплатну чланарину за 2022. годину, а то су: 1. мр Сања Благојевић-Бошковић 
2. Драгана Пешић-Главашевић 3. Наталија Станковић (Одлука 5-4/21). 

 

 

Састанак путем електронске преписке завршен је у 14.00 часова. 
 

 

Записничар 

Маја Куриџа, секретар Друштва 

                                                                                                                                 Председник Друштва 

       
Мирјана Радовановић Пејовић 
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