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Друштво школских библиотекара Србије
Број: 260-2/16
Датум: 28.04.2016. године
Београд
ЗАПИСНИК
са конститутивног састанка Управног и Надзорног одбора Друштва
школских библиотекара Србије, одржаног 8. априла 2016. године
у Дому ученика средњих школа Београд „Змај“ у Земуну
Састанку су присуствовали чланови УО: Мира Меглић, Слађана Галушка, Жељко
Марчетић, Драгана Пешић Главашевић, Светлана Аћимовић и Јелена Пакашки Ђурђев,
чланови претходног УО: Роксанда Игњатовић, Наташа Марковић Атар.
Састанак је почео у 15.30.
Дневни ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Конституисање новог сазива УО
Избор потпредседника и секретара Друштва
Договор око примопредаје материјала и задужења
Измене Статута
Сајт ДШБС-а
Проналажење другог рачуновође
Евиденција и повећање броја чланова
Разно

1.тачка
На почетку састанка је констатовано да је Скупштина изабрала шест нових чланова
УО: Миру Меглић, Слађану Галушка, Жељка Марчетића, Светлану Аћимовић, Мирјану
Дендић и Јелену Пакашки Ђурђев.
Седми члан Управног одбора је Драгана Пешић Главашевић, којој није истекао
мандат. Нови председник ДШБС је Мира Меглић, изгласана са 14 гласова на Скупштини.
2.тачка
Гласовима присутних чланова УО за секретара Друштва изабрана је Јелена Пакашки
Ђурђев, а за потпредседника Слађана Галушка.
3. тачка
Мира Меглић и Роксанда Игњатовић су се договориле да се детаљи у вези са
примопредајом документације утврде када стигне решење о извршеним променама из АПРа. Мира је рекла да је сада најважније да се што пре уради Записник са Скупштине и
припреми остала документација потребна за пријаву промена у АПР- у. Договорено је да ће
контактирати са
Биљаном Јовановић и Надом Марковић,
у вези са Записником
Скупштине.
Послови око припреме документације потребне за АПР су приоритет око кога се треба
ангажовати и одрадити, а после следи примопредаја.
На постављено питање о седишту Друштва Јелена Пакашки Ђурђев је предложила
адресу Основне школе „Бејза“ (Орфелинова 57) уколико Геолошка и хидрометеоролошка
школа „Милутин Миланковић” не одговори позитивно. Договорено је да се сачека одговор
директора поменуте школе.
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4.тачка
Мира Меглић је указала и на потребу сређивања Статута и уношења измена
изгласаних на Скупштини и обавезала се да ће то она одрадити. Потребно је предати
примерак новог Статута у АПР.
5.тачка
Роксанда Игњатовић је рекла да је Јелена Бабић била администратор сајта, али да не
зна хоће ли и даље да се бави истим. Мира је додала да треба да обавести УО да би се, ако
више неће то радити, одредио нови администратор.
6.тачка
Роксанда Игњатовић је обавестила присутне да су из Теа тима најавили да ће
раскинути уговор о обављању рачоноводствених услуга са Друштвом. Констатовано је да
треба наћи другог рачуновођу. Роксанда Игњатовић ће обавестити УО о новчаном стању, те
ће сходно томе Друштво одлучити да ли ће поред исплате хонорара и АПР-а имати новца и
за пројекте (Читалићи и Оштро перце). Драгана Пешић Главашевић је мишљења да
Друштво треба најпре да измири обавезе према онима којима дугује новац. Слађана
Галушка и Анђелка Танчић потражују 20 000 динара на име неисплаћеног хонорара.
7.тачка
Мира Меглић је предложила да се евиденција чланства уради електронски и да
постоји електронска приступница. Утврђено је да се треба обратити члановима Друштва,
библиотекарима и интензивирати рад на маркетингу све у циљу повећања броја чланова
Друштва.
8.тачка
Наташа Марковић Атар је предложила да се Друштво захвали свим сарадницима
током протеклих десет година рада. Зато је неопходно да се на сајт и ФБ страницу Друштва
постави краћи текст којим се позивају чланови да до одређеног рока (нпр. краја априла)
пошаљу имена сарадника и институција са којима су радили у овом периоду. Када будемо
прикупили њихова имена, објавићемо пригодан текст којим ћемо се захвалити на сарадњи
и пруженој подршци. Овај предлог је прихваћен. Мира Меглић је одмах предложила
Наташи да напише позивни текст школским библиотекарима, што је она прихватила.
Састанак је завршен у 16.45.
Записничар
Јелена Пакашки Ђурђев
Председник Друштва
Мира Меглић
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