
Друштво школских библиотекара Србије 
Булевар војводе Бојовића 2, 11000 Београд, Србија 

тел: +381 069 3984728 
имејл адреса: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs 

веблокација: www.skolskibibliotekari.edu.rs 

 

жиро-рачун: 205-113229-95  Комерцијална банка а.д. Светогорска 42-44, Београд      
ПИБ: 104730308    матични број: 17674544      

 

                      

        

 

 ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ   

 БРОЈ 251/15  

 ДАТУМ 18.9.2015. 

 БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2     

 

На основу члана 19. Статута ДШБС-а, у складу са  Одлуком Управног 

одбора бр. 250/15 о сазивању Ванредне скупштине, на састанку одржаном 

12.09.2015. године свим члановима упућује   

 

ПОЗИВ ЗА ДРУГУ ВАНРЕДНУ СКУПШТИНУ 

  

    Поштовани,   

  

Позивамо Вас на Ванредну скупштину 

Друштва школских библиотекара Србије која ће се одржати у 

суботу, 3. октобра 2015. у Народној библиотеци  Србије у 

Београду, Скерлићева 1, (Амфитеатар, улаз са Врачарског 

платоа) са почетком у 11,55 сати 

    

 11,30   Пријављивање учесника  

  

 11,55 Поздравна реч, Роксанда Игњатовић, председница    

Друштва  

             

           12,00 - 14,30 Радни део Скупштине   

  

           Предлог Дневног реда   
  

1. Усвајање Дневног реда и избор радног председништва 

Скупштине 

2. Активности ДШБС у вези са новим прописима за 

финансирање школа 

3. Разматрање тренутне ситуације, могућности за 

превазилажење проблема и доношење одлука о даљим 

активностима Друштва 

4. Текућа питања и предлози 
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Напомена: Ово је Ванредна скупштина, сазвана са циљем да се 

траже решења за ситуацију у којој се налазе школске библиотеке и 

библиотекари након ступања на снагу нових правилника за 

финансирање школа. Позивамо све чланове да се у овако важном 

тренутку одазову и активно учествују у раду Скупштине, доношењем 

најбољих одлука за библиотекаре и струку.  

Само активним учешћем и заједништвом можемо унапредити статус 

библиотекара у школи, квалитет рада школске библиотеке и развијати 

школско библиотекарство у Србији. 

 

Учесници Скупштине, који су платили чланарину за 2015. годину, 

добиће потврду за 8 сати стручног усавршавања у оквиру 

установе/школе.  
  

       Срдачан поздрав,   
 

                   
 

                             
 

                                                             

                    Председник Друштва 

      

                                                                                   Роксанда Игњатовић  

 


