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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

БРОЈ 262-2/16 

ДАТУМ 8. 4. 2016. 

БЕОГРАД  

 

 
З А П И С Н И К 

са редовне годишње седнице Скупштине Друштва школских библиотекара 

одржане 8.4.2016. године у Дому ученика средњих школа ,,Змај“ у Земуну 

        Радни део Скупштине почео је у 13.30 сати. Присуствовала су 33 

библиотекара. 

 

    Дневни ред: 

1. Усвајање Дневног реда и избор радног председништва Скупштине. 

2. Усвајање Извештаја о раду ДШБС-а за 2015. годину. 

3. Усвајање Финансијског извештаја ДШБС-а за 2015. годину. 

4. Усвајање Извештаја о раду НО ДШБС-а  за 2015. годину. 

5. Усвајање Плана рада и Финансијског плана ДШБС-а за 2016. годину. 

6. Разрешење чланова УО и избор нових чланова Управног одбора. 

7. Избор председника ДШБС-а. 

8. Текућа питања и предлози. 

 

1. Тачка 

Роксанда Игњатовић је отворила редовну годишњу седницу Скупштине ДШБС-а и 

поздравила све присутне. Позвала је чланове да предложе Радно председниш-тво. 

Предложени су следећи чланови: 

 Олга Васић - председавајућа, 

 Нада Марковић - члан председништва, 

 Биљана Јовановић - записничар. 

Предлог је једногласно прихваћен. 

Председавајућа Олга Васић је констатовала да су присутна 33 члана ДШБС-а и да 

постоји кворум за одржавање Скупштине и доношење одлука. Роксанда Игњатовић 

је обавестила присутне да су до 8. априла уплаћене 42 чланарине за 2016. годину. 

Председавајућа Скупштине, Олга Васић, упознала је присутне са Дневним редом. 

Дневни ред је стављен на гласање и усвојен је једногласно. 
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2. Тачка 

Извештај о раду Друштва за 2015. послат је члановима уз позив за Скупштину, па 

је Роксанда Игњатовић пре усвајања подсетила на најзначајније активности у вези 

са борбом за професију школског библиотекара, поводом доношења нових 

правилника о цени услуга. Реализована су два семинара, округли сто, конкурс за 

ученике, три пројекта које подржава Друштво, објављен је нови број часописа 

Школски библиотекар. 

 У дискусији о Извештају Слађана Галушка  је изнела примедбу да нису поменуте 

трибине у организацији ДШБС, нарочито трибина одржана на Сајму књига 2015, које 

су део борбе за професију школског библиотекара.  Росанда Игњатовић је подсетила 

да је организатор неколико трибина  била Библиотека "Милутин Бојић". Драгана 

Пешић Главашевић је додала да је у име ДШБС-а у новембру 2015. год. 

организовала трибину у Нишу под називом Не затварајмо врата школских 

библиотека. Истакла је да је трибина била веома посећена. Договорено је да се у 

Извештај унесу ове активности. Гордана Лукић је подсетила да постоје три пројекта 

које подржава ДШБС: Читалићи, Оштро перце и Интернест. Наташа Марковић  Атар 

је рекла да је била планирана међународна сарадња са удружењима из Хрватске, 

Босне и Херцеговине и Црне Горе. Међутим, од ових друштава добили смо одговор 

да је код њих финансијска ситуација тешка и да немају средстава за долазак у 

Београд. ДШБС није било у могућности да финансира њихов боравак јер се 

издржава искључиво од чланарине коју многи не плаћају. Такође је познато да су 

неке колеге библиотекари у септембру остали без пуне норме или без посла и да су 

зато одустали од чланства. Роксанда Игњатовић је подсетила да је колегиница 

Слађана Бајчић  на трибини  на Сајму књига дала предлог за конкурс под називом 

Библиотеке су чудесни светови. Друштво је тај конкурс расписало и спровело и 

данас су на свечаном делу обележавања десетогодишњице рада Друштва додељене 

награде најуспешнијим учесницима конкурса. Такође је познато да су неке колеге 

библиотекари у септембру остали без пуне норме или без посла. Марко Ламбета  

сматра да је план рада за прошлу годину био је нереалан и да је требало поставити 

приоритете. 

Председавајућа  Скупштине, Олга Васић, ставила је на усвајање Извештај о раду 

Друштва за 2015. са предложеним допунама. Извештај о раду ДШБС-а за 2015.  је 

усвојен уз један глас против и четири уздржана.  

3. тачка 

Роксанда Игњатовић је поднела фининсијски извештај за 2015. годину. Рекла је да 

је    2015. остварен приход од чланарина и од уплата котизација за семинаре, а 

расход чине трошкови за рад  Друштва, организацију семинара и пројеката, награде 

за библиотекаре, путне трошкове за чланове УО и НО и сл.  

У оквиру ове тачке повела се дискусија у којој су учествовали Слађана Галушка, 

Марко Ламбета, Олга Васић и Драгана Пешић Главашевић, која је констатовала да  
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се финансијска ситуација током мандата претходног председника и садашњег не 

може поредити, јер је раније финансијска ситуација била много повољнија у целом 

друштву, а почетак одржавања семинара у повоју и интересовање колега је било 

веће. Сада је општа финансијска ситуација много тежа, однос према семинарима се 

променио и не треба стављати знак једнакости између оног пре и овог сада, нити то 

упоређивати. 

Председавајућа Олга Васић је ставила на усвајање Финансијски извештај ДШБС-а 

за 2015. годину. Финансијски извештај ДШБС-а за 2015. је усвојен са 32 гласа за и 

једним уздржаним гласом. 

 

4. Тачка 

Жељко Марчетић, председник Надзорног одбора, поднео је Извештај о раду НО у 

2015. години и истакао да су сви чланови НО учествовали у покушајима за 

побољшање положаја библиотекара и изради докумената који су упућени 

Министарству просвете. У Извештају је наглашено да НО није имао увид у изводе 

на банковном рачуну Друштва.  

Будући да је у протеклој години Друштво школских библиотекара било суочено са 

низом објективних тешкоћа (објављивање Правилника о критеријумима и 

стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног 

образовања и васпитања и Правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност средњег образовања, осипање 

чланства и друго) чланови Надзорног одбора су у сарадњи са Управним одбором и 

свим активним члановима Друштва улагали велики напор да се положај школских 

библиотекара побољша. 

Председавајућа Скупштине, Олга Васић, ставила је на усвајање Извештај о раду 

НО ДШБС-а за 2015. годину. Извештај о раду НО ДШБС-а за 2015. годину је 

усвојен са 29 гласова за и четири  уздржана гласа. 

 

5. тачка 

Роксанда Игњатовић је предочила оквирни план рада Друштва за 2016. годину и 

рекла да све мање колега учествује у раду Друштва и да је све мање уплата 

чланарине. Слађана Галушка је предложила  да се уместо једног стручног скупа 

организују бар три годишње како би било више прихода. 

Председавајућа Скупштине, Олга Васић, ставила је на усвајање План рада и 

Финансијски план ДШБС-а за 2016. годину. План рада и Финансијски план ДШБС-а 

за 2016. годину усвојени су једногласно. 

 

6. Тачка 

Следећим члановима УО истекао је мандат: Роксанди Игњатовић, Наташи 

Марковић Атар, Гордани Лукић, Јелени Бабић и Зорици Смиљанић. Јулијана 

Брадић је поднела оставку, па је потребно изабрати шест чланова УО и 
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председника Друштва. За Чланове УО изабрани су: Јелена Пакашки, Мирјана 

Дендић, Светлана Аћимовић и Слађана Галушка. 

За чланове УО предложени су Мира Меглић и Жељко Марчетић. Како су они чланови 

Надзорног одбора, предложено је да се прво разреше чланства у НО, а онда да буду 

бирани  у УО. Председавајућа Скупштине, Олга Васић, ставила је предлог на 

усвајање. Предлог је једногласно усвојен. 

Осим Тање Маљоковић која остаје у Надзорном одбору, предложени су нови чланови 

НО: Снежана Гига и Олга Васић. Председавајућа Скупштине, Олга Васић,  ставила 

је предлог на усвајање. Предлог је једногласно усвојен.  

7. тачка 

Председнику УО и заступнику Друштва школских библиотекара Србије, Роксанди 

Игњатовић, истекао је двогодишњи мандат. За новог председника Друштва 

школских библиотекара Србије предложена су два члана УО: Мира Меглић и 

Слађана Галушка. 

Председавајућа Скупштине, Олга Васић,  ставила је на гласање оба предлога.  

Слађана Галушка је добила седам, а Мира Меглић 14 гласова. Мира Меглић је 

већином гласова изабрана за председника Друштва. 

За председника  Управног одбора, који је истовремено и заступник Друштва, 

изабрана је Мира Меглић из Београда. 

 

         8.  тачка 

По одлуци Управног одбора оформљена је Комисија за измене и допуне Статута 

ДШБС-а. Слађана Галушка, Гордана Лукић и Мира Меглић, као чланови комисије, 

радиле су  на предлогу промена Статута. Комисија је направила упоредни преглед 

постојећих чланова Статута и измена и допуна тих чланова са образложењем за 

предложене измене/допуне. Тај преглед је достављен свим учесницима Скупштине. 

Председавајућа је дала реч Мири Меглић која је изнела наду да су сви учесници 

дискусије на Скупштини проучили упоредни преглед промена и допуна и 

образложења, али је ипак укратко образложила предлоге за најважније промене: 

 промена адресе седишта Друштва 

 брисање Суда части и секција, органа који не функционишу 

 израда и постављање електронске приступнице на сајт Друштва за упис 

чланова, јер је досадашња База чланова, због трошкова одржавања, 

укинута.  

Председавајућа Скупштине, Олга Васић, ставила је предлог на гласање. 

Предложене измене и допуне Статута ДШБС-а својене су једногласно. 

Роксанда Игњатовић је образложила потребу за променом адресе седишта. Наиме, 

ДШБС је било пријављено на адреси Ваздухопловне школе у Београду (Булевар 

војводе Бојовића 2) али је та школа отказала гостопримство. За ново седиште  
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Друштва предложена је адреса Геолошке и хидрометеоролошке школе ,,Милутин 

Миланковић“ у Београду, Есад-пашина 26, Београд. Директор је радо прихватио да 

седиште ДШБС-а буде на адреси школе.  

Након образложења председавајућа  је позвала на дискусију. Како није било 

коментара ни питања, председавајућа Олга Васић је ставила на гласање одлуку о 

промени адресе седишта. Једногласно је одлучено да нова адреса ДШБС-а буде 

Есад-пашина 26, Београд. 

 

 

У Београду,                                                                  Председавајућa Скупштине 

8.4.2016.                                 _________________ 

                                             Олга Васић 

Записничар                                                                            Члан Председништва 

________________                                                           _____________________ 

Биљана Јовановић                                                                          Нада Марковић 

 


