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Друштвo шкoлских библиoтекара Србије
Брoј 280/16
Датум 19.11.2016. гoдине
Београд

Записник
са Конститутивног састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских
библиотекара Србије одржаног у ОШ „Свети Сава“ у Београду 19.11.2016. године
Сaстанку су присуствовали сви чланови Управног одбора: Мира Меглић, Мирјана
Дендић, Драгана Пешић Главашевић, Светлана Аћимовић, Слађана Галушка, Жељко
Марчетић и Јасмина Станков. Председница је констатовала да постоји кворум за рад.
Састанку су присуствовали и сви чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић,
Тања Маљоковић и Слободанка Сундаћ.
Није било осталих присутних.
Састанак је почео у 13.45.
Председница је предложила дневни ред. Пошто није било предлога измене или
допуне дневног реда, предложени и утврђени дневни ред је једногласно усвојен.
Дневни ред:
1. Верификација мандата нових чланова Управног и Надзорног одбора ДШБС
2. Активности ДШБС до краја календарске године
3. Текућа питања
Ток седнице:
1. тачка: Верификација мандата нових чланова Управног и Надзорног одбора
ДШБС
Пошто су Јелена Пакашки Ђурђев, члан УО, као и Снежана Гига и Олга Васић,
чланови НО, дали оставку на чланство у Управном и Надзорном одбору, на ванредној
Скупштини ДШБС одржаној 19.11.2016. године изабрани су нови чланови: Јасмина Станков
за члана Управног одбора ДШБС, а Наташа Стојиљковић и Слободанка Сундаћ за чланове
Надзорног одбора.
Председник Друштва је предложила да Јасмина Станков буде секретар ДШБС, уз
образложење да ће Друштво коначно имати секретара, одговорног и вредног, који ће
испуњавати обавезе прописане Статутом ДШБС-а. Предлог је једногласно усвојен (7
чласова за дати предлог).
Потврђени су мандати чланова УО. Констатовано је да Мира Меглић остаје
председник Управног одбора и ДШБС, Слађана Галушка потпредседник, а чланови УО
Мирјана Дендић, Светлана Аћимовић, Драгана Пешић Главашевић и Жељко Марчетић.
Чланови Надзорног одбора Тања Маљоковић, Наташа Стојиљковић и Слободанка
Сундаћ донели су једногласну одлуку да Наташа Стојиљковић буде председник Надзорног
одбора ДШБС.
2. тачка: Активности ДШБС до краја календарске године
Председница је изнела да је потребно реализовати доделу награде „Мина Караџић“.
Потребно је извршити избор кандидата, одредити место и време доделе награде, као и
обезбедити награду. Друштво на свом рачуну нема средстава за новчани део награде, већ
би награда била искључиво књига.
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Светлана Аћимовић је предложила да се књига за награду обезбеди путем донације
од неке издавачке куће, те је предложила да она успостави контакте са издавачима у име
Друштва, што је прихваћено.
Драгана Пешић Главашевић је предложила да контактирамо Народну библиотеку
Србије или неку другу библиотеку ради коришћења простора за доделу награде.
Пошто се не зна да ли ће бити кандидата за награду, као ни тачан термин заседања
комисије за избор кандидата, закључено је да одлука о месту и времену доделе награде
буде накнадно донета.
3. тачка: Текућа питања
Слађана Галушка је изнела да до краја године треба реализовати седницу с циљем
подношења извештаја о раду за ову годину и доношења плана рада за наредну годину.
Мира Меглић је рекла да морамо донети одлуку о висини чланарине за 2017. годину.
Мирјана Дендић је изнела похвалу за организацију седница онлајн путем и сматра да
на тај начин треба чешће радити.
Мира Меглић је изнела да је потребно упутити писмо НПС, Заводима, Одборима за
уставност и просвету у Скупштини РС, као и да је неопходно бити видљивији у медијима и
на друштвеним мрежама, са чиме су се сви сложили.
Седница је завршена у 14.15.
Записничар
Јасмина Станков
Председник Друштва
Мира Меглић
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