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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

Брoј: 5-11/18 

Датум: 3. мај 2018. 

Б е о г р а д 

 

 

З А П И С Н И К 

са редовне годишње седнице Скупштине Друштва школских библиотекара Србије 

одржане 27. 4. 2018. године у ОШ „Дринка Павловић“ у Београду 

 

 

Радни део Скупштине почео је у 13.00 сати. Присуствовала су 54 библиотекара. 

 

Дневни ред: 

 

1. Отварање Скупштине и избор радних тела 

2. Усвајање Дневног реда 

3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ДШБС-а за 2017. годину 

4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину 

5. Усвајање Плана рада и Финансијског плана ДШБС-а за 2018. годину 

6. Извештај НО 

7. Разрешење и избор нових чланова УО и НО Друштва 

8. Разрешење и избор новог председника Друштва 

9. Измене и допуне Статута 

10. Измене и допуне Правилника о додели награде „Мина Караџић” 

11. Доношење Пословника о раду Скупштине ДШБС-а 

12. Текућа питања и предлози 

 

 

1. тачка 

 

Отварање Скупштине и избор радних тела 

Потпредседник Друштва Марко Ламбета отворио je редовну годишњу седницу 

Скупштине ДШБС-а, поздравио све присутне и позвао чланове да предложе Радно 

председништво. 

 

Предложени су следећи чланови: 

Весна Гошовић – председавајућа, 

Бранка Алимпијевић – oверивач записника, 

Мирјана Радовановић – записничар. 

Предлог је једногласно прихваћен. 

 

Председавајућа Весна Гошовић је констатовала да су присутна 54 члана ДШБС-а и да 

постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење одлука.  
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2. тачка 

 

Усвајање Дневног реда 

Председавајућа Весна Гошовић упознала је присутне са Дневним редом.  

Мира Меглић је предложила измену Дневног реда, односно да се додају следеће тачке: 

- Усвајање записника са претходне седнице 

- Доношење Пословника о раду Скупштине (на првом месту, а онда рад по новом 

Пословнику) 

- Усвајање извештаја председника Друштва у претходном периоду 

- Извештај члана радне групе при Министарству просвете о пројекту „Отворена 

библиотека” 

- Извештај о раду подружница 

Након краће дискусије у којој су изнети аргументи за и против измене Дневног реда, 

приступило се гласању. Унапред предложени Дневни ред усвојен је са: 35 гласова за, 3 

гласа против (односно за измену) и 15 уздржаних. 

 

3. тачка 

 

Разматрање и усвајање Извештаја о раду ДШБС-а за 2017. годину 

Извештај о раду ДШБС за 2017. годину сачинио је потпредседник Друштва Марко 

Ламбета. Извештај је послат члановима у склопу радног материјала уз позив за 

Скупштину, те су чланови могли унапред да се упознају с њим. Укратко је указано на 

неке важније делове Извештаја. 

Мира Меглић је ставила примедбу да су неке ствари изостављене из Извештаја, пре 

свега сарадња Друштва са Министарством просвете, на шта су неки чланови реаговали 

тврдњом да се та сарадња ипак помиње у Извештају. 

Предложено је и да се извештај Мире Меглић, као бивше председнице, приложи уз 

Извештај о раду Друштва и да га она укратко изложи. 

Мира Меглић је поднела усмени извештај о свом раду за Друштво. 

Председавајућа Скупштине, Весна Гошовић, ставила је на усвајање Извештај о раду 

Друштва за 2017. годину, са предложеном допуном. Извештај о раду ДШБС-а за 2017. 

усвојен је уз 50 гласова за и 2 уздржана. 

 

4. тачка 

 

Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину 

Потпредседник Друштва Марко Ламбета укратко је упознао присутне са најважнијим 

деловима финансијског извештаја, јер је извештај претходно дат члановима на увид у 

склопу радног материјала уз позив на за седницу. 

Мира Меглић је имала примедбу на записник Управног одбора у коме се каже да је УО 

усвојио финансијски извештај, а УО нема право да усваја већ само да предложи 

Скупштини на усвајање. 

Финансијски извештај за 2017. годину стављен је на усвајање и усвојен је са 43 гласа за 

и 1 уздржаним.  
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5. тачка 

 

Усвајање Плана рада и Финансијског плана ДШБС-а за 2018. годину 

Марко Ламбета је упознао присутне са Планом рада Друштва за 2018. годину, као и са 

Финансијским планом за 2018. годину. 

Председавајућа Скупштине Весна Гошовић ставила је на гласање План рада и 

Финансијски план. 

Планови су усвојени једногласно. 

 

6. тачка 

 

Извештај Надзорног одбора 

Извештај је поднела Наташа Стојиљковић, председник НО. 

Мира Меглић је изнела примедбе и на овај извештај, уз тврдњу да је НО кршио Статут 

и да није довољно контролисао рад Друштва. 

Наташа Стојиљковић је објаснила да се схватање рада чланова УО и НО у овом 

Друштву не слаже са схватањима досадашње председнице Мире Меглић, те да је зато 

долазило до неслагања. 

Председавајућа Скупштине Весна Гошовић ставила је на гласање Извештај НО. 

Извештај је усвојен већином гласова, уз 1 глас против и 3 уздржана. 

 

7. тачка 

 

Разрешење и избор нових чланова УО и НО Друштва 

Разрешени дужности су чланови Управног одбора: Мира Меглић и Мирјана Дендић, 

које су  поднеле оставке, као и Светлана Аћимовић и Жељко Марчетић, којима је 

истекао мандат у Управном одбору. 

Мира Меглић је тврдила да мандат истиче и Јасмини Станков, секретару Друштва, са 

чиме се није сложила Јасмина Станков, тврдећи да је изабрана у УО у новембру 2016. 

те сматра да јој мандат од две године истиче тек у новембру 2018. 

Већином гласова чланови УО су разрешени, уз 1 глас против. 

За нове чланове Управног одбора предложени су: Жељко Марчетић, Светлана 

Аћимовић, Драгана Пешић Главашевић, Ивана Ранковић и Мира Меглић. 

Приступило се гласању. 

Ивана Ранковић добила је 47 гласова, Светлана Аћимовић 39, Драгана Пешић 

Главашевић 33, Жељко Марчетић 32 и Мира Меглић 20. 

За нове чланове УО изабрани су: Ивана Ранковић, Светлана Аћимовић, Драгана Пешић 

Главашевић и Жељко Марчетић. 

 

8. тачка 

 

Разрешење и избор новог председника Друштва 

Досадашња председница Друштва 5. 1. 2018. поднела је оставку, те је разрешена 

дужности. 

За новог председника Друштва предложени су: Марко Ламбета и Ивана Ранковић. 
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Ивана Ранковић се захвалила на предлогу и замолила присутне да не гласају за њу јер 

сматра да тренутно није спремна да преузме тако одговорну дужност, да не би могла да 

се посвети довољно раду за Друштво, из личних и професионалних разлога. 

Председавајућа скупштине Весна Гошовић ставила је на гласање предлог да нови 

председник Друштва школских библиотекара Србије буде Марко Ламбета. 

Марко Ламбета изабран је за председника са 44 гласа за, 1 против и 2 уздржана. 

 

9. тачка 

 

Измене и допуне Статута 

Марко Ламбета је у име Управног одбора изнео предлог за измену и допуну Статута, 

који се односи на члан 22. 

Председавајућа скупштине Весна Гошовић ставила је на гласање предлог. 

Предлог измене Статута усвојен је са 42 гласа за, 1 против и 1 уздржаним. 

 

10. тачка 

 

Измене и допуне Правилника о додели награде „Мина Караџић” 

Марко Ламбета је у име комисије за измене и допуне изнео предлоге са којима су се 

чланови упознали пре седнице из прилога у склопу радног материјала. 

Мира Меглић је предложила да се Правилнику дода преамбула. Чланови су сматрали 

да преамбула није неопходна с обзиром на то да Правилник на почетку садржи Општи 

део. 

Измене и допуне Правилника о додели награде „Мина Караџић” усвојене су 

једногласно, са 36 гласова присутних чланова. 

 

11. тачка  
 

Доношење Пословника о раду Скупштине ДШБС 

Током дискусије о предложеном Пословнику, испоставило се да чланови имају више 

предлога за допуну. 

С обзиром на то да смо у међувремену остали без кворума, доношење новог 

Пословника о раду Скупштине оставиће се за наредни пут. 

 

12. тачка 

 

Текућа питања и предлози 

- Љиља Ђорђевић је обавестила чланове да ће се мењати анкете БГБ о библиотечком 

пословању. У име школских библиотекара она ће бити у комисији, те предлаже да се 

размисли и да се дају предлози за могуће измене. 

- Тања Маљоковић је изнела је предлог да се у оквиру рада Друштва повећа број 

Саветника, за које би били предложени они који имају највише искуства и могу да 

пруже помоћ у будућем раду Друштва. 

- Мира Меглић је скренула је пажњу на рок од 15 дана за примопредају документације 

Удружења и надлежности између бившег и новог председника и сугерисала шта 

треба урадити у том периоду.  
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Састанак је завршен у 15.30 минута. 

 

 

 

У Београду,                                                                     Председавајућa Скупштине 

 

27. 4. 2018.                                                                     ___________________________ 

                                                                                                   Весна Гошовић 

 

 

 

 

 

                Записничар                                                              Оверивач записника 

 

 

          Мирјана Радовановић                                                   Бранка Алимпијевић 


