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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ    

БРОЈ 236-2/14   ДАТУМ 

2.12. 2014.    

БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2   

   

                                                       Записник 

 

са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских 

библиотекара Србије одржаног у понедељак, 24.11. 2014. године у 

Ваздухопловној академији у Београду, Булевар војводе Бојовића 2 

 

       Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Роксанда 

Игњатовић, Гордана Лукић, Маја Радоман Цветићанин, Јелена Бабић, Зорица 

Смиљанић и Наташа Марковић Атар. Љиљана Ђорђевић је неоправдано 

одсутна. 

        Надзорни одбор је био у пуном саставу: Славица Петровић, Бранислава 

Максић и Жељко Марчетић. 

        Гости су биле Анђелка Танчић Радосављевић и Слађана Галушка, 

чланови ДШБС. 

        Састанак је почео у 15 сати и 20 минута. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице и усвајање Дневног реда 

текуће седнице 

2. Семинари, стручни скупови и пројекти – организација и подршка 

Друштва 
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3. Договор око израде извештаја о раду Друштва за 2014. годину и плана 

рада Друштва за 2015. годину 

4. Чланарина за 2015. годину 

5. Текућа питања 

 

1. тачка 

           Роксанда Игњатовић је отворила састанак и констатовала да имамо 

кворум: присутни су сви чланови УО осим Љиљане Ђорђевић, а из НО ту је 

била Бранислава Максић. (Славица Петровић и Жељко Марчетић су дошли 

на састанак са 10 минута закашњења.) Као гошће присутне су биле и Анђелка 

Танчић Радосављевић и Слађана Галушка, чланови ДШБС. На Роксандино 

питање да ли се присутни слажу са Записником са претходне седнице, сви су 

потврдно одговорили, тако да је он једногласно усвојен. Сви су се, такође, 

сложили и са предложеним Дневним редом за ову седницу. 

 

2. тачка 

            Роксанда је обавестила чланове УО и НО да се указала потреба за 

одржавањем овог састанка. Рекла је да је неколико дана уочи семинара 

заказаног за 6. и 7. новембар у ОШ »Ђорђе Крстић» добила позив од Слађане 

Галушке која јој је тражила да са рачуна ДШБС подигне 15000 дин. за 

трошкове извођења семинара. (Напомена: Слађана Галушка и Анђелка 

Танчић Радосављевић су аутори и реализатори поменутог семинара и у том 

својству су присутне на овом састанку.) Пошто је одбила да исплати тражену 

суму јер за то нема одобрење Управног одбора, Роксанда је рекла да јој је 

Слађана у телефонском разговору чак и претила. Зато је са жаљењем 

констатовала да то није начин решавања проблема, нити је примерен ни 

достојан овог Друштва. Нада се да се то неће понављати. Истакла је да у 

оквиру ове тачке Дневног реда треба решити питање о семинарима, 

стручним скуповима и пројектима које организује или подржава Друштво. 

Роксанда је присутне подсетила да је Друштво непрофитна организација 
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основана ради остваривања циљева у области школског библиотекарства, 

образовања и културе и решавања проблема који се односе на неповољан 

положај школских библиотекара и библиотека у којима они раде. Нада се да 

ћемо својим ангажовањем моћи да унапредимо рад и положај Друштва, па 

и настали проблем решимо, остављајући по страни лични и професионални 

интерес појединца. 

        На инсистирање Слађане Галушке, која је хтела да чује на који начин је 

претила у телефонском разговору, Роксанда је одговорила да јој је било 

речено «да сва средства од  котизација за семинар морају ићи ауторима» и 

да је упозорава «да се не игра са њом». На ово је Слађана питала ко је донео 

одлуку како ће се исплаћивати котизације за семинар. Бранислава Максић је 

одговорила да је на претходном састанку УО и НО договорено да се пре 

семинара потпишу уговори за реализацију семинара и да део од котизације 

иде на рачун Друштва.  

         Анђелка је питала у ком својству је Гордана Лукић на састанку јер није 

платила чланарину. Ако јесте, када ју је платила? Она сматра да одлука коју 

је донео УО са чланом који није платио чланарину – није валидна. На ово 

питање Гордана је одговорила да је проверила у својој школи и добила 

одговор да су они платили њену чланарину за ову годину.  

         На Анђелкино питање да ли се сећа када јој је послала мејл у којем је 

тражила изводе са рачуна Друштва да би знала колико је чланарина и 

котизација за семинар уплаћено, Роксанда је подсетила да Анђелка и сама 

зна коме се по закону могу слати изводи са рачуна Друштва. Зато јој није ни 

проследила тражене изводе. Анђелка је истакла да треба да постоје сарадња 

и поверење између чланова УО, НО и њих као реализатора семинара. 

Присутни су се сложили да су сарадња и поверење веома важни, али да не 

подразумевају кршење закона. Анђелка је рекла да имају понуде за 

организовање семинара и у наредним месецима.  
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Овај семинар, као и сви претходни које су њих две организовале, као и 

пројекти због којих су гостовале у градовима Србије, били су реклама за 

Друштво. Роксанда је рекла да питања о Горданином чланству нису у вези са 

темом састанка, као што ни истицање личног рада и заслуга нису у интересу 

Друштва. Нагласила је да сада треба да се договоримо о конкретним 

питањима, а не да губимо време и пропуштамо конкурсе и друге прилике. 

Анђелка је питала колико је новца уплаћено за оба семинара – физички и 

електронски. Добила је следећи одговор: за физички семинар 42000, а за 

електронски 22500 динара. Роксанда јој је рекла, поред овога, да им је 

прослеђивала предрачуне за котизације које је слала школама кад год је то 

било потребно. Нагласила је да су неке колеге лично уплатиле за семинаре 

јер, нажалост, њихове школе то нису хтеле. Анђелка је питала и колико је 

чланарина уплаћено поводом оба семинара, нашта је Роксанда одговорила 

да је мали број таквих уплата.  

        Гордана је Анђелки и Слађани поставила конкретно питање: колико 

новца оне очекују од семинара? За реч се јавила Маја која је истакла да 

Друштво раније  није увек имало зараду од семинара. Не свиђа јој се то што 

уговор између Друштва и аутора семинара није потписан пре реализације. 

Зато аутори нису знали за проценат који од котизација треба да остане 

Друштву. Нагласила је да је интерес свих да рачун Друштва не буде у минусу. 

        Роксанда је подсетила да је досадашња пракса била да се уговори 

потписују непосредно пре реализације семинара и да се и у овом случају 

чекало да што више полазника уплати котизације, што је за ауторе повољнија 

ситуација. Слађана је на Горданино питање одговорила да није проблем да 

проценат од котизација (10%) остане Друштву. Питала је, притом, да ли за све 

што Друштво организује важи тих 10%. Бранислава јој је одговорила да је ова 

одлука донета на састанку УО и НО у ОШ «Јосиф Панчић», после стручног 

скупа. Бранислава је притом питала како она није била обавештена о 

саветовању преко Базе Друштва. На питање ко има контакт са 

администратором Базе, Слађана је одговорила да само она има контакт. 
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         Анђелка је питала НО колико прихода и расхода има Друштво од 

организовања саветовања. Роксанда је одговорила да се о организацији 

саветовања одлучивало и дискутовало на претходним састанцима УО и НО и 

да су УО и НО увек заједно доносили одлуке. Изненађена је чињеницом да се 

колеге не ангажују више у раду. Друштво је удружење у коме су и одлучивање 

и ангажовање колективни, а она је сама обавила све везано за припрему и 

реалиазцију саветовања. Током лета и у септембру постојали су проблеми са 

постављањем информација на сајт. Јелена је рекла да је након добијене 

адресе и шифре успела да на Фејсбуку постави информације о саветовању, 

нашта је Анђелка одговорила да она то није видела, иначе би дошла. 

        Гордана се поново вратила на тему ове тачке: предложила је Анђелки и 

Слађани да кажу колико сматрају да треба да добију за семинаре. 

Напоменула је да су навеле високу цену за утрошено гориво у списку 

трошкова које су имале. Сматра да је требало написати за трошкове шта тачно 

колико кошта, одбити од остатка износ за акредитацију, и оно што остане (кад 

се одузму порези и доприноси) иде њима. Слађана је подсетила да су она и 

Анђелка јасно изнеле у преписци коју су водиле 4. и 5. новембра са 

члановима УО шта подразумевају под трошковима (послужење, превоз, 

материјал за семинар) и да су од својих пара све те трошкове (у износу од 10 

000 дин.) платиле 6. новембра 2014. године. Роксанда је донела 11 000 

динара  7. новембра у 16 сати  и тада  рекла ауторкама да се трошкови за 

превоз и материјал не могу признати. (Анђелка је рекла да је за бензин дала 

око 4000 динара). Пошто су имале рачуне за купљено послужење (кафу, воду, 

сокове и кекс), као и за пластичне чаше, Роксанда им је дала 5270 динара, 

колики је био износ тих рачуна.  

         Роксанда је додала, у вези са доласком и доношењем новца, да је 

нудила Слађани и Анђелки да новац донесе раније, али да је њихов предлог 

био да то буде у петак како би се сачекале све уплате за семинар и тек тада 

направио уговор.  
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         Гордана и Бранислава су имале замерку што није више новца дато за 

храну, па су Слађана и Анђелка поновиле да су оне сматрале да се у 

организацију рачунају сви трошкови које су оне навеле, а УО је сматрао 

другачије, али то није речено на време. Гордана је рекла да је дошло до 

неспоразума и да сада то више не може да се промени, те треба разговарати 

о начину исплата осталих трошкова. 

          Анђелка је одговорила да ће Друштво имати већу корист ако одбија 10% 

од реализације сваког семинара, него ако одбија једну акредитацију за 

семинар. Маја је рекла да нисмо донели званичну одлуку да се одбије 10% 

од котизација у корист Друштва. Санда је напоменула да ово није до сада 

била пракса у Друштву, али да је на ранијим састанцима покренут тај предлог 

и тако се ово питање сада искристалисало. Гордана је предложила да се 

Анђелки и Слађани исплати сума за трошкове које су имале за реализацију 

семинара а да од котизација одбијемо 10% и тиме покријемо суму коју је 

Друштво уложило за акредитацију. Трошкови за пут се покривају ако постоји 

путни налог и аутобуске карте.  

           Славица се јавила за реч и питала Анђелку и Слађану шта оне предлажу 

као решење у вези са одржаним семинаром и са будућим одржавањима 

њихових семинара. Слађана је дала конкретан одговор: предложила је да се 

направи уговор на 32000 динара бруто, тј. 25000 нето обема – њој нпр. 11000 

а Анђелки 14000 дин. због трошкова за гориво. Ово се односи на физички 

семинар који је реализован 6. и 7. новембра. Што се тиче електронског 

семинара, постоје три аутора и администратор мудле. Зато предлаже да се 

администратору од котизација уплати 12000 дин. а остатак подели на три 

дела ауторима семинара. Слађана је нагласила да оне ово не раде ради 

зараде. Први пут сада наплаћују семинар од котизације. Истакла је потребу 

да се за семинаре направи реклама, као и реклама за Друштво. На Зоричино 

питање како да се направи реклама, Слађана је одговорила да је потребно 

послати обавештења школским управама о семинарима, трибинама, 



Друштво школских библиотекара Србије     
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија                                    
тел: +381 069 3984727     
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs    
веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs     

   

жиро-рачун: 205-113229-95  Комерцијална банка а.д. Светогорска   

42-44, Београд ПИБ: 104730308    матични број:   
17674544    

              

скупштини, чланарини... Питала је шта Друштво може да уради за наредне 

семинаре.  

          Анђелка је рекла да је њихово свако гостовање на локалним ТВ 

станицама било реклама за Друштво јер су се после тога многи школски 

библиотекари учлањивали у Друштво. На Горданино питање како можемо 

наставити сарадњу, Слађана је рекла да постоји још један важан сегмент рада 

у оквиру пројекта Оштро Перце: као аутори Оштрог Перцета, Анђелка и она 

су спровеле истраживање о читалачкој култури и информационој и медијској 

писмености ученика, наставника и школских библиотекара. Са њима је у 

истраживачком тиму била и Гордана Љубановић која је то истраживање 

представила у Дубровнику крајем октобра 2014. на Међународној 

конференцији ЕЦИЛ. Тако је представљен и рад Друштва, те је преко пројекта 

Оштро Перце оно и афирмисано. Резултати истраживања су били део чланка 

припремљеног за последњи број часописа Школски библиотекар, али је тај 

чланак повучен због излагања на конференцији у Дубровнику, па је 

припремљен нови текст, као текст за сајт, или као део часописа. (Текст је 

Слађана дала Маји Радоман Цветићанин, уреднику часописа.) Слађана је 

рекла да су део истраживања препоруке које треба упутити Министарству у 

вези са увођењем елемената ИМП у програм рада библиотекара, као и у 

програм неких наставних предмета за основну и средњу школу и питала је да 

ли ће Друштво те препоруке упутити.  

         Гордана је предложила да се одреди рок за пријављивање на семинар 

као и рок за уплаћивање котизације. Присутни су се сложили да се то не ради 

јер се дешава да колеге уплате на дан семинара, а неки и касније. Закључак 

је следећи: од уплаћене котизације за семинаре (пошто се попуни предвиђен 

или довољан број полазника групе) треба издвојити део за трошкове (путни 

трошкови и послужење). Материјал за семинаре плаћају  аутори од хонорара. 

Хонорар се уплаћује ауторима на рачун пошто се одбију порези и доприноси. 
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        Роксанда је поставила питање ко је за предлог да се 10% одбија у корист 

Друштва од уплаћених котизација. Сви присутни чланови УО су гласали за 

овај предлог (укупно 6 гласова), те је на тај начин донета 

                                                          Одлука 

да се од уплаћених котизација за  семинаре и стручне скупове које организује 

Друштво издваја 10% у корист Друштва од 1. јануара 2015. године. 

 

            Ова одлука не важи за семинар реализован 6. и 7. новембра. Због тога 

је Анђелка одговорила да ће убудуће бити друга цена семинара за полазнике 

који су чланови Друштва, тј, попуст ће бити мањи, не 50% као до сада. О томе 

ће одлучити она и Слађана.  

            Бранислава је рекла да је Друштво себи направило лошу рекламу јер је 

на поменутом семинару изостало пециво као део послужења. Нагласила је 

да је било колега који су дошли из других градова Србије и дочекани су 

кексом, соковима и кафом. Могло је да буде бар неко пециво. Зна да је 

друштво одвојило 11000 дин. за трошкове, па је у то могло да уђе боље 

послужење. Анђелка је одговорила да је ова сума била за укупне трошкове 

за организацију семинара, не само за храну и пиће. Зато је предложила да од 

следеће године семинар буде са новим ценама за котизацију и трошковима 

за реализацију. Слађана је рекла да треба предвидети трошак од 2000-3000 

динара за послужење (пиће и кафа) за завршни сусрет после електронског 

семинара. 

            Слађана је питала да ли Друштво хоће да подржи пројекат Оштро 

Перце јер је потребно одвојити средства за послужење деце и за награде, тј.  

дипломе. Гордана је одговорила да Друштво подржава Оштро Перце, као и 

Читалиће и Интернест. Да не би убудуће дошло до забуне, Гордана је 

прецизирала да та подршка подразумева обавештења о пројектима на сајту 

Друштва, препоруку чланова Друштва, као и линк који води до сајта или 



Друштво школских библиотекара Србије     
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија                                    
тел: +381 069 3984727     
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs    
веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs     

   

жиро-рачун: 205-113229-95  Комерцијална банка а.д. Светогорска   

42-44, Београд ПИБ: 104730308    матични број:   
17674544    

              

странице на којој детаљније пише о одређеном пројекту. Подршка не 

подразумева финансирање пројеката. Слађана је питала зашто Друштво 

подржава Интернест, када они имају своја средства. Оштро Перце је 

оригинално и оно је пројекат Друштва. Оно је и реклама за Друштво. На 

дипломама које деца добијају стоји печат Друштва и потпис председника 

Друштва. Роксанда је одговорила да је Друштво непрофитна организација и 

не може да буде спонзор ниједног пројекта. Сложила се са предлогом да 

Друштво подржи пројекат онолико колико је то финансијски могуће, уз 

претходну одлуку Управног одбора. 

            Славица је предложила да се ово питање уврсти у трећу тачку Дневног 

реда, где је реч о плану рада за наредну годину. Предлог је прихваћен. У 17 

сати Маја и Гордана су морале да оду са састанка јер су имале аутобуске карте 

за повратак. Роксанда је закључујући дискусију у оквиру ове тачке 

констатовала да је проблем, настао у вези са одржавањем семинара чији су 

аутори Слађана и Анђелка, решен. Рекла је да је њој лично ова ситуација 

помогла да преиспита и унапреди свој рад и да се нада да ће на исти начин 

помоћи и другима, што ће довести до будућег бољег рада Друштва. 

3. тачка 

         Пошто су Маја и Гордана отишле, није више било кворума, па је 

присутнима Роксанда само прочитала предлог плана рада Друштва у 2015. 

години. Овај предлог биће поновљен у наставку седнице који ће се одвијати 

електронским путем, када ће се чланови УО и НО  договорити о изради 

извештаја за 2014. годину и изради плана рада Друштва за 2015. годину. 

 

4. тачка 

         Што се тиче чланарине за следећу годину, предлог је да се износ не 

мења. Сви присутни су се сложили да чланарина за 2015. годину остане као 

до сада 1000 динара.  
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Коначна одлука о чланарини такође ће бити донета електронским путем како 

би сви чланови могли да се о њој изјасне. 

         Састанак је завршен у 17 сати и 20 минута.  

 

                                                  

  

                     

                                                                                        Секретар  

                                                                       Наташа Марковић Атар  

  

  Роксанда Игњатовић,   

        

председник Друштва              

    


