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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 
Брoј: 307 -1 /17 
Датум: 2. октобар 2017. гoдине 
Б е о г р а д 

 

Записник 
 

 са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије реализованог  29.  

септембра 2017. године,   у  ОШ „Бранко Радичевић“,  Нови Београд,  

са почетком у 12.20 часова 

 

Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мира Меглић (председник), 
Жељко Марчетић, Јасмина Станков, Мирјана Радовановић Пејовић и Марко Ламбета. 

Одсутни чланови Управног одбора: Светлана Аћимовић и Милица Спасић. 
Присутни сви чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић, Слободанка Сундаћ и Наташа 

Стојиљковић. 
На састанак су позване саветнице ДШБС-а, Јасминка Радовановић и Биљана Љубисављевић, 

које нису могле да присуствују.  
 Састанак је почео у 12.20 часова. 

Председница је констатовала  да су сви добили радни материјал са предлогом дневног реда, и 
да постоји кворум за одлучивање.  

Није био предлога измене или допуне дневног реда, па је предложени Дневни ред једногласно 
усвојен. 

 

Дневни ред: 
 

1.  Усвајање Записника са претходне седнице УО  и НО, одржане  1. јуна 2017.године 
2. Сумирање послова одрђених  од јуна до краја  септембра 2017. године  
3. Верификација одлука донетих електронском преписком током јуна и јула 2017. године: 

3.1. Одлука да се провајдеру Хостинг Плус из Новог Сада  упути Захтев  за пренос овлашћења за 
домен и хостинг сајта Друштва школских библиотекара Србије да административно лице буде 
председник Друштва (Мира Меглић) а техничко лице Јован Сандић 

3.2. Одлука за плаћање Марс хостинг пакета на домену “skolskibibliotekari.edu.rs“  у трајању од 
1 године  (oд 27.08.2017. до  27.08.2018.)  у износу од  5.000,40 динара 

3.3. Одлука да се Јовану  Сандићу за услуге одржавања веб домена „skolskibibliotekari.edu.rs“ у 
трајању од 1 године (oд 27.08.2017. до  27.08.2018.) исплати  14.810,40  динара преко рачуна  Центра 
за развој и примену науке, технологије. ( Износ 14.810.40  подразумева прерачунатих 110 евра, по 
средњем курсу  ( 122,4) НБС, који је важио дана 14.6.2017. године, увећан за 10% ) 

3.4. Одлука о успостављању сарадње и потписивање споразума са Савезом учитеља Србије 
4. Конкурс за награду “Мина Караџић” за 2017. годину  
5. Сајт ДШБС-а 
6. Завршетак конкурса  „Лето без бриге проведи крај књиге“ 
7. Избор координатора за  Београдску подружницу 
8. Пријава стручног скупа 
9. Сајам књига - пропуснице 

10. Споразум са ауторима пројекта Оштро Перце и Читалићи 
11. Извештај чланова УО и НО о планираним и реализованим  активностима    
12. Текућа питања 

  
ТОК  САСТАНКА: 

http://skolskibibliotekari.edu.rs/
http://skolskibibliotekari.edu.rs/
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1. тачка: Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 1. јуна 2017. године   

Пошто није било примедби на предложени записник, стављен је на гласање. За усвајање 
Записника са састанка УО и НО, одржаног 1. јуна 2017. године, гласало је свих 5 присутних чланова УО.  

Договорено је да убудуће завршна верзија записника буде написана у року од 7 дана. 
 
2. тачка: Сумирање послова одрађених од јуна до краја септембра 2017. године 

Констатовано је следеће: 
❏   Прихваћена је понуда Хостинг Плус из Новог Сада и обновљена  уплата  регистрације 

домена и хостинга сајта на годишњем нивоу ; 

❏   Након добијених  приступних података од  Јелене Бабић Стојадинов, на предлог 
Марка Ламбете, информатичар Јован Сандић из Новог Сада увидео је стање сајта и 
предложио  његово сређивање,  јер текућа верзија није била довољна ни за најосновније 
компоненте и ажурирање; 

❏   Прихваћена је понуда Јована Сандића за  сређивање и одржавање сајта на годишњем 
нивоу; 

❏    По савету службених лица из Хостинг  Плус,  било је неопходно  променити 
податке  за  администратора  и техничко лице за контакт,  и упутити Захтев  за пренос 
овлашћења; 

❏   Пренета су овлашћења да административно лице за домен и хостинг буде 
председник Друштва (Мира Меглић), а техничко лице за контакт Јован Сандић; 

❏    Марко Ламбета прихватио је да буде  уредник сајта; 
❏    Јован Сандић  креирао је налог за продужење хостинга и прелазак на Марс пакет; 
❏   Мирјана Радовановић Пејовић и Ана Дуковић из ОШ "Душан Јерковић" Ужице 

написале су два чланка за Просветни преглед, који промовишу активности и рад Друштва  
школских библиотекара : 

       - У Просветном прегледу од 18. маја 2017. године објављен чланак Вратити стари 
углед професији, поводом одржавања Скупштине Друштва школских библиотекара 
Србије 2017. године, 
       - У Просветном прегледу од 1. јуна 2017. године, чланак под насловом  Не за школу, већ 
за живот учимо,  којим се промовише професија школског библиотекара; 
❏   Јавним  расправама поводом Нацрта  Закона о основама система образовања и 

васпитања, које су одржане у три града, присуствовали су представници ДШБС-а:  Марко 
Ламбета у Новом Саду, 25. маја, Драгана Пешић Главашевић у Нишу, 1. јуна и Мира 
Меглић у Београду, 8. јуна 2017. године. Сва три представника су изнели за говорницом  
наше  предлоге допуна  и предали у  писаној форми. Мира је упитила попуњен формулар 
на назначену имејл адресу МП; 
❏   Потписан је Споразум   о сарадњи ДШБС-а са Друштвом за српски језик, 29. јуна 

2017. године; 
❏   Крајем јуна расписан је литерарни конкурс за ученичке радове Лето без бриге, 

проведи крај књиге; 
❏   Државном секретару Министарства  просвете, Анамарији Вичек,  упућена су 5. јула 

2017. године  три дописа, на које нисмо добили одговор : 
    - Статус школског библиотекара и тренутно стање у школском 
библиотекарству (Биљана Љубисављевић), 
    - Улога школског библиотекара у остваривању образовних стандарда и 
међупредметних компетенција (Слађана Галушка), 
     - Предлози ДШБС-а за измене и допуне Нацрта Закона о основама система 
образовања и васпитања поводом Јавне  расправе;   
❏   Поводом сарадње са СУРС-ом (Савез учитеља) потребно је упутити допис; 

❏   Весна Гошовић, представник ДШБС-а у Комисији за пројекат Набавка  публикација за 
школску библиотеку  известила нас је да је била присутна на два састанка у Министарству 
просвете,   2. и 19.  јуна.  Договорено  је да ће набавци књига претходити јавни позив 
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издавачима с тачно утврђеним критеријумима које морају испунити. На сличан начин се 
годинама уназад организује набавка књига за јавне библиотеке.  

❏   Комисија  је  објавила  Јавни позив  издавачима  за подношење пријава за избор 
публикација,  ради богаћења библиотечког фонда школских библиотека основних школа на 
територији Републике Србије,  1. септембра  2017. године, који  ће обухватити  књиге  
објављене у  2016. години. Школе, односно школски библиотекари, из понуђеног списка 
бирају наслове и број књига у односу на своје потребе и средства која су им одобрена;  

❏   Директори основних школа добили су допис Министарства просвете  11. септембра  
2017. године, у коме стоји да ће Министарство  и ове школске године, у циљу богаћења 
библиотечког фонда библиотека основних школа, издвојити 50 милиона динара; 

❏   У име организатора, библиотеке „Вук Караџић“ и Центра за културу из Алексинца, 
Маја Радоман Цветићанин упутила је Позив  Мири Меглић да присуствује    Форуму Читалића, 
од  25-27. августа у Липовцу, али она није могла да присуствује; 

❏   На рачуну Друштва дана 28.9.2017. године има  60,048,14 динара; 
❏   Закључно са датумом састанка уплаћено је укупно 108 чланарина и то: 

-  уплате школа за своје библиотекаре: 78 
-  уплате библиотекара (личне уплате): 30 

 

3. тачка: Верификација одлука донетих електронском преписком током јуна и јула 2017. године  

Пошто није било примедби, једногласно су верификоване следеће одлуке: 

 

Одлука 
Провајдеру Хостинг Плус из Новог Сада  упутити Захтев  за пренос овлашћења за домен и хостинг сајта 
Друштва школских библиотекара Србије да административно лице буде председник Друштва (Мира 

Меглић), а техничко лице Јован Сандић 
 

Одлука 

 Марс хостинг пакет на домену “skolskibibliotekari.edu.rs“  у трајању од 1 године  (oд 27.08.2017. до  

27.08.2018.) платити у износу од  5.000,40 динара 

 

Одлука 

Јовану  Сандићу,  за услуге одржавања веб домена „skolskibibliotekari.edu.rs“ у трајању од 1 године 

(oд 27.08.2017. до  27.08.2018.), исплатити  14.810,40  динара преко рачуна  Центра за развој и 

примену науке, технологије и информатике из Новог Сада. ( Износ 14.810.40  подразумева 

прерачунатих 110 евра, по средњем курсу  ( 122,4) НБС, који је важио дана 14.6.2017. године, увећан 

за 10% ) 

 

Одлука 

Успоставити сарадњу и потписати споразум са Савезом учитеља Србије 
 

4. тачка: Конкурс за награду „Мина Караџић“ за 2017. годину  

После краћег разматрања тачке дневног реда, једногласно је донета 
 

Одлука 
Расписати Конкурс „Мина Караџић“ и објавити на страницама Друштва. 

Рок за пријаву кандидата је закључно са 5.12.2017. године. 
Комисију чине: Тања Маљоковић, Жељко Марчетић и Славица Петровић. 

Датум објаве резултата: 25.12.2017. год. 
Уручење награде ће бити на Скупштини ДШБС-а у марту 2018. године. 

Пропозиције Конкурса дефинисане су Правилником о додели награде „Мина Караџић“. 

http://skolskibibliotekari.edu.rs/
http://skolskibibliotekari.edu.rs/
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5. тачка: Сајт ДШБС-а 

 Марко Ламбета је изнео извештај о затеченом стању сајта Друштва, као и  интервенцијама, које 
је Јован Сандић  одрадио: сређивање и  чишћење хостинга од нагомиланих проблема, пропуста и 
компромитованих делова. За одржавање сајта потребно је ажурирање  и одржавање компоненти, као  и 
постављање прилога. Тема разговора  била је  изглед сајта и додавање нових рубрика. Договорено је да 
чланови УО и НО прегледају сајт и дају предлоге измена.    
 
6. тачка: Завршетак Конкурса „Лето без бриге, проведи крај кљиге“ 

 Јасмина  Станков  изнела је следеће: 
- Конкурс је расписан крајем јуна 2017. године; 
- Завршен је 15. септембра 2017. године ; 
- Учествовало је укупно 140 радова и то: 

o 54 рада ученика нижих разреда, 
o 75 рада ученика виших разреда, 
o 11 радова ученика средњих школа; 

- Секретар Друштва Јасмина Станков разврстала је радове по категоријама и сваком одредила 
шифру; 

- Шифриране радове доставила је имејлом члановима жирија 19. септембра 2017. године; 
- Чланове жирија договорила је Драгана Пешић Главашевић, а то су:  Велибор Петровић, Мила 

Васов и Маја Радоман Цветићанин 
- Свим кандидатима, који су доставили радове, Јасмина је послала имејл дана 19. септембра 

2017. године, са обавештењем о пријему рада; 
- Члановима жирија Јасмина је послала дељени ексел докуменат за унос оцена у свим 

категоријама, који уједно израчунава и просечну оцену за сваки рад; 
- Потребно је да УО Друштва одреди: број награда, врсту награда, рок за комисију да уради 

процену радова, место, време и начин доделе награда ученицима. 
 

Договорено је да Комисија оцени све радове оценама у распону од 1 до 5, те да ураде просечну 
оцену за сваки рад.  

Нокон разматрања донета је  
 

Одлука 
У категорији радова ученика од 1. до 4.  разреда основне школе наградити: 1 прво место, два друга и 

три трећа, а остале са просечном оценом 5 похвалити. 
У категорији радова ученика од 5. до 8.  разреда основне школе наградити: 1 прво место, два друга и 

три трећа, а остале са просечном оценом 5 похвалити. 
У категорији радова ученика од 1. до 4.  разреда средње школе наградити: 1 прво место, 1 друго и 1 

треће, а остале са просечном оценом 5 похвалити. 
 

Договорено је да обавестимо Комисију да је пожељно да процену радова заврше до 15.10.2017. 
године. 

Наташа Стојиљковић дала је предлог да организује радионицу са  ученицима, укључујући и 
заинтересоване чланове Комисије, а место и време доделе ће накнадно бити дефинисани.  

Тања Маљоковић је обезбедила књиге за награду од следећих издавачких кућа: „Прополис бук“ 
– 3 књиге и „БИГЗ“ – јавиће колико књига. 

Марко Ламбета је изнео да ће поводом донаторства за награде контактирати издаваче „Каирос“ 
и „Прометеј“, Слободанка Сундаћ „Одисеју“ и „Школску књигу“, Мира Меглић „Креативни центар“ и 
„Еврођунти“, Мирјана Радовановић Пејовић „Пчелицу“ и Наташа Стојиљковић „ЈРЈ“. 

Договорено је да награђени ученици, осим књига, добију дипломе, а похваљенима да се ураде 
похвалнице. 
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7. тачка: Избор координатора за Београску подружницу 

 Договорено је да члан НО, Слободанка Сундаћ, и члан УО, Светлана Аћимовић, буду за почетак 
координатори за  Београдску подружницу, како би сазвале  састанак, ради избора председника  и 
договорили програм рада, с циљем активирања чланова са ове територије. 
 
8. тачка: Пријава стручног скупа 

 Тања Маљоковић је информисала присутне да су у току договори са проф.  Факултета 
Политичких наука, др Радетом Вељановским, у вези са акредитацијом стручног скупа (трибина), а да то 
буде реализовано у организацији ДШБС-а. 
 Сви присутни су ово подржали, а накнадно ће бити дефинисано време и место одржавања 
скупа, као и број учесника и избор реализатора. 
 
9. тачка: Сајам књига - пропуснице 

 Уназад неколико година библиотекари су имали бесплатне пропуснице  за Сајам књига, у 
трајању од једног дана.  И ове године, одлуком Одбора 62. Међународног београдског сајма књига, који 
ће се одржати oд 22. до 29. октобра 2017. године, библиотекарима ће бити одобрен бесплатан улаз. 
 Договорено је да на сајту и Фејсбук страници Друштва објави  информација да школски 
библиотекари могу  поднети захтев за пословну посету попуњавањем пријаве, да би им организатори 
Сајма књига обезбедили пропуснице за улазак, појединачно, или групно, преко актива библиотекара. 
 
10. тачка: Споразум са ауторима пројеката „Оштро Перце“ и „Читалићи“ 

 Председница је обавестила присутне да је потребно регулисати сарадњу са ауторима пројеката 
„Оштро Перце“ и „Читалићи“. Након краће дискусије донета је 
 

Одлука 
Обавестити ауторе пројеката „Оштро Перце“ и „Читалићи“ да, уколико желе сарадњу са ДШБС-ом у 

2018. години, обавесте УО Друштва  о начину сарадње, с циљем склапања уговора о сарадњи и 
уношења заједничких активности у годишње планове  за 2018. годину. 

 
11. тачка: Извештај чланова УО и НО о планираним и реализованим активностима 

 Марко Ламбета је поднео извештај о активностима које је рализовао као координатор рада 
подружница ДШБС. Са свим председницама подружница ДШБС развио је сарадњу на плану 
унапређивања функционисања њихових подружница, планирања програма стручног усавршавања и 
других актуелних тема – изузев са председницом подружнице Нишавског округа Љиљаном Андрић, која 
није одговорила ни на један упућени имејл. 
 Присутне је обрадовао вешћу да је 25. септембра формирана Подружница Јужнобанатског 
округа, захваљујући великом залагању колегинице Ружице Николић, библиотекарке Музичке школе 
„Јован Бандур” из Панчева. 
 
12. тачка: Текућа питања 

Марко Ламбета је предложио да у наредном циклусу стручног усавршавања, ДШБС релизује два 
семинара: Креативне радионице у школској библиотеци и Рад са децом са посебним потребама у 
школској библиотеци. Мира Меглић је преузела обавезу да контактира др Невену Тољагу, која би била 
носилац првог семинара, а Марко Ламбета библиотекарку ШОСО „Милан Петровић” из Новог Сада 
Тамару Радојчић, у вези са реализацијом другог наведеног семинара.  

Жељко Марчетић ће проверити да ли постоји још нека Фејсбук страница ДШБС, осим званичне и 
покушати да сазна ко је администратор те странице. 

Наташа Стојиљковић ( уредник) и Мира Меглић (администратор) редовно постављају прилоге на 
Фејсбук профилу Друштва и групи Школски библиотекари 
Мира је дала предлог да треба иницирати активније учешће колега, који прате објаве на Фејсбуку. У 
Фејсбук Школски библиотекари групи треба да буде више интеракције, размене информација из струке, 
а не само лајковања подељених прилога. 
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Миливоје Павловић, организатор изложбе ликовних радова колоније из Горњег Милановца 
“Дани Мине Вукомановић Караџић”, која се одржава 11. октобра 2017. године у Библиотеци града 
Београда, са почетком у 17 часова,  позвао је представнике ДШБС-а да присуствују, или да узму учеће у 
програму. Чланови УО и НО нису имали конкретне предлоге за учешће у овом догађају. 
 
 
Састанак је завршен у 17:45 часова.     
 
                                                                    
Записничар:                                                                                                                                                                     
Јасмина Станков,  секретар ДШБС-а                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Председник Друштва 
 
                                                                                                                                          Мира Меглић 

                                                                                                                                           


