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 ДРУШТВО ШКОЛСКИХ  
БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 
       Брoј: 302 /17 
        Б е о г р а д        Датум: 6. мај 2017. гoдине 
 

          
 

 

ЗАПИСНИК 
 

СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ДРУШТВА ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 
одржанe 26.4.2017. године 

у ОШ „Бранко Радичевић“, на Новом Београду, Јурија Гагарина 195, 
са почетком у 11 часова 

 
 

Радни део Скупштине  почео је у 13 часова и 45 минута. Годишњој скупштини 
Друштва школских библиотекара Србије присуствовало је 56 чланова. Скупштина је 
радила по предложеном дневном реду, који је пријављеним члановима ДШБС-а 
унапред достављен.   
 
 
ДНЕВНИ РЕД 
 

1. Отварање Скупштине и избор радних тела 
2. Усвајање дневног реда 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду ДШБС за 2016. годину 
4. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2016. годину 
5. Усвајање Плана рада и Финансијског плана ДШБС-а за 2017. годину 
6. Извештај НО 
7. Извештај о раду подружница по окрузима – мрежа ДШБС-а 
8. Разрешење и избор нових чланова УО и НО Друштва 
9. Иницијатива за формирање радних тимова Друштва за измене и допуне: 

Правилника о додели Награде „Мина Караџић“ и Пословника о раду Скупштине 
10. Текућа питања и предлози 

 
1. ТАЧКА 

Мира Меглић, председник Друштва школских библиотекара Србије, отворила је  
Годишњу скупштину ДШБС. Предложила је Радно председништво у следећем саставу:  
Наташа Марковић Атар – председавајући Годишње скупштине, Весна Митровић – 
записничар.   Ивана Ранковић је предложена за оверивача записника. 
Предлог је једногласно прихваћен. Скупштина је почела са радом. 
 
2. ТАЧКА 
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Наташа Марковић Атар, председавајућа Скупштине, дала је на изгласавање 

предложени дневни ред и он је једногласно усвојен. 
 
3.ТАЧКА 

Председница Друштва поднела је Извештај о раду ДШБС-а за 2016. годину. 
Извештај је обухватио информације о бројним активностима Друштва. 
Редовна скупштина ДШБС-а одржана је 8.4.2016. године у Земуну, у Дому ученика 
„Змај“. У свечаном делу програма обележена је десетогодишњица рада ДШБС-а. У 
радном делу су усвојени извештаји, донети планови, изабран је нови председник 
Друштва и чланови УО и НО. Изабрано је шест нових чланова УО: Мира Меглић, 
Слађана Галушка, Јелена Пакашки Ђурђев, Светлана Аћимовић, Жељко Марчетић, 
Мирјана Дендић и два члана НО: Олга Васић и Снежана Гига. Чланови којима није 
истекао мандат су Драгана Пешић Главашевић, члан УО,  и Тања Маљоковић, члан НО. 
За председника Друштва изабрана је Мира Меглић. 
Ванредна скупштина Друштва одржана је 19.11.2016. у Београду, у ОШ „Свети Сава“. 
Иницирана је оставкама колегиница Јелене Пакашки Ђурђев, Олге Васић и Снежане 
Гига. Изабрани су нови чланови НО, Слободанка Сундаћ и Наташа Стојиљковић из 
Београда. За члана УО, који ће обављати и секретарске послове, изабрана је Јасмина 
Станков из Ченте. 
Промењени су адреса и седиште Друштва. Ново седиште пријављено је на адреси 
Геолошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић“, која се налази на 
Вождовцу (Есад-пашина 26). 
Извршене су измене и допуне Статута Друштва које се односе на укидање Суда части,  
секција и др.  
Припремљена је документација за АПР и банку. Извршена је примопредаја  
документације Друштва. Мира Меглић преузела је документа од претходне 
председнице Друштва Роксанде Игњатовић. 
Одржано је  пет састанака Управног и  Надзорног одбора Друштва. 
Друштво је  Министарству просвете, науке и технолошког развоја  упутило  четири 
дописа у 2016. години.   
Захтеви и предлози библиотекара нису уважени, тако да Правилник о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и 
васпитања и Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе 
која обавља делатност средњег образовања и васпитања није мењан што се тиче 
библиотекара. Међутим, у новембру су све библиотеке основних школа добиле 
средства за обнављање књижног фонда. Представници библиотекара су 
присуствовали састанку министра просвете и стручних сарадника, који је одржан 20. 
децембра 2016. године у Београду, у Медицинској школи. Министар је показао 
спремност да се доношењем нових законских прописа унапреди стaтус стручних 
сарадника. Представници Друштва су позвани на разговор у Министарство просвете 
29. марта 2017. године,  са државним секретаром Анамаријом Вичек, која је тражила 
да јој се доставе у писаној форми примедбе библиотекара и правна акта, која регулишу 
област школског библиотекарства. После овог састанка уследио је позив Министарства 
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просвете за представника ДШБС-а у вези са пројектом „Набавка школске лектире“, који 
се односи на библиотеке основних школа. Јасмина Радовановић је на Скупштини 
предложила да представник буде Весна Гошовић, што је једногласно прихваћено. 

Награда  „Мина Караџић“ 2016. године додељена је двема колегиницама: 
Мирјани Радовановић Пејовић из Ужица, ОШ „Душан Јерковић“ и Роксанди Игњатовић 
из Београда, ОШ „Стефан Дечански“. Комисију за доделу награде чинили су: Славица 
Петровић, библиотекар у Економској школи „Нада Димић“ у Земуну, Жељко Марчетић, 
библиотекар у Техничкој школи у Београду и Тања Маљоковић, библиотекар у ОШ 
„Бранко Радичевић“ у Београду.  

Што се тиче рада подружница Друштва школских библиотекара Србије, активно 
је само њих шест: подружница Града Београда (која није била активна неко време, али 
је ситуација 2016. промењена), подружница Расинског округа, подружница 
Јужнобачког округа, подружница Нишавског округа, подружница Јабланичког округа и 
подружница Златиборског округа. Мира Меглић позвала је присутне колеге из других 
места, у којима ДШБС нема подружнице, да се организују и формирају подружницу. 
Како би се унапредио рад и углед Друштва, мора се посветити пажња и маркетингу. 
Договорено је да Мирјана Дендић и Мира Меглић уређују Фејсбук профил Друштва. 
Нередовно ажурирање сајта Друштва негативно се одразило на благовремено 
информисање чланова. 

Библиотека  „Милутин Бојић“ и Актив школских библиотекара Палилуле 
настављају сарадњу и 2016. године, па су организоване још две трибине „Библиотеке у 
облацима“, као подршка школским библиотекарима. 

Успостављена је сарадња ДШБС и БДС у циљу струковног повезивања. Мира 
Меглић присуствовала је Форуму БДС одржаном у Народној библиотеци Србије 
28.9.2016. и учествовала је у дискусији. У јануару 2017. године одржан је и састанак 
представника ДШБС-а, Слађане Галушке и Мире Меглић, са Богданом Трифуновићем, 
председником БДС, и секретаром Бојаном Вукотић. Договорено је потписивање 
протокола о сарадњи два друштва. 
Биљана Љубисављевић, изабрана за саветницу ДШБС-а, успоставила је сарадњу са 
председницом Друштва за српски језик Зоном Мркаљ. Разговори су обухватили теме 
заједничких интереса на плану школског програма и лектире, као и заступања 
интереса школских библиотекара у НПС. 

Иако ДШБС подржава пројекте „Оштро Перце" и „Читалићи“, због слабе 
материјалне ситуације у 2016. години није било у могућности да новчано помогне ове 
пројекте. 

У ОШ „Свети Сава“ у Београду 19. и 20. маја 2016. Анђелка Танчић и Слађана 
Галушка реализовале су семинар „Сарадња школских библиотекара и наставника у 
развијању читалачке културе и информационе и медијске писмености ученика“, 
акредитован као семинар ДШБС-а. Семинар је похађало 9 полазника. 
Друштво је подржало конкурс за два пројекта, али нису добијена средства за 
аплициране пројекте. 

У организацији ДШБС-а одржана су три стручна неакредитована скупа. У Нишу 
је одржан скуп под називом „Библиотекари имају реч“, у Лесковцу је организован скуп 
„О читању је реч“ и у Београду је одржана трибина „Библиотекари, сарадња је важна“. 
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Последњи број часописа „Школски библиотекар“ изашао је 2015. године. Од тада се 
спремају прилози за нови број, али он, нажалост, још није  комплетиран. 
Мира Меглић је нагласила да је Скупштина по Статуту планирана за март, али због 
обима послова то није било могуће остварити. 
Извештај је једногласно усвојен. 
 
4. ТАЧКА 

Мира Меглић подсетила је присутне да су чланови Друштва добили 
Финансијски извештај за 2016. годину, који је урадила рачуноводствена агенција. 
Марко Ламбета урадио је финансијски обрачун прихода и расхода за 2016. годину по 
изводима из банке, који може бити показатељ плана за ову годину. Закључено је да су 
приходи заправо мањи од расхода и да је новац пренет из ранијег периода омогућио 
да на рачуну Друштва не буде минус.   
По извештају рачуноводствене агенције, приходи Друштва у 2016. години износили су 
98 105,69 динара (од семинара 26 000 динара, од чланарина 72 100 динара и од 
камата 5,69 динара), а расходи 79 925,52 динара  (трошкови уговора о делу су 
износили 40 193,67 динара, трошкови превоза 6 560,00 динара, трошкови ПТТ услуга 7 
796,85 динара, трошкови штампања 1 670,00 динара, трошкови репрезентације 5 
388,68 динара, трошкови платног промета 5 885,00 динара, трошкови Привредне 
коморе Србије 3 600,00 динара, трошкови канцеларијског материјала 528,00, трошкови 
услуга одржавања 100,00 динара и остали нематеријални трошкови 8 203,32 динара). 
Мира Меглић истакла је проблем финансирања рада Друштва и велике расходе . Дала 
је реч Марку Ламбети који је припремио графички приказ финансијског пословања 
Друштва у последњих пет година. Један графикон приказује однос прихода и расхода, 
а други колико су различити извори финансирања (чланарине, семинари и стручни 
скупови и пројекти) учествовали у укупном приходу Друштва. Значајан извор прихода 
увек је била чланарина. Семинари и стручни скупови су у различитим периодима 
учествовали у различитој мери у приходима. Приказано је како су 2012. и 2013. године 
највећи извор прихода били пројекти који касније нису рађени. Слађана Галушка 
истакла је да пројекти не остварују приходе Друштву, да не могу бити буџетска ставка, 
а новац добијен за пројекат се и потроши наменски.  
Развила се дискусија о томе како да се повећа уплата чланарина ако су оне основни 
извор прихода Друштва  и зашто је одзив колега библиотекара тако мали.  
Један од проблема је то што у великом броју школских библиотека ради више 
библиотекара, који су ту да допуне радно време, нису мотивисани да плаћају 
чланарину јер не осећају да припадају струци. Има и колега који раде у више школа. 
Марина Станковић предложила је да Друштво састави писмо које ће упутити 
директорима школа да уплате чланарину својим библиотекарима. Наташа Марковић 
Атар предложила је да у финансијски план за набавку књига за библиотеку  уђе и 
чланарина за Друштво. Јасмина Станков, секретар Друштва, истиче да финансирање не 
зависи само од директора, већ и од локалне самоуправе. Оно што школа испланира, 
неће увек одобрити локална самоуправа.  Весна Гошовић  сматра да се не треба 
ослањати на директоре школа. Чланарина није висока и сваки библиотекар треба да 
сам  плати јер морамо бити свесни важности струковног удруживања.    

mailto:sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs
mailto:predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs


                              Друштво школских библиотекара Србије, Београд 

               тел: +381 069 3984728 

                              Имејл адресe: sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs 

                                          predsednik@skolskibibliotekari.edu.rs  

                             Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs 

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

      

Наташа Марковић Атар подсетила је присутне како су УО и НО Друштва у 
претходном сазиву одлучили да десет процената од котизација за стручне скупове и 
семинаре остаје Друштву. Драгана Пешић Главашевић предлаже да се повећа 
проценат прихода од пројеката/ семинара  који ће добијати Друштво јер сматра да је 
десет процената мало. 
Закључено је да је организовање семинара и стручних скупова начин и да се 
промовише и унапређује струка, и да се обезбеде финансијска средства за рад  
Друштва, па би се морало више ангажовати на овом плану. 
Мира Меглић истакла је да би било добро дати предлоге за стручне скупове у другим 
градовима. У мањим градовима нема мотивисаности за плаћање чланарине јер 
библиотекари имају утисак да се све дешава у Београду.  
Весна Гошовић приметила је да неформални семинари нису мање вредни и 
занимљиви од акредитованих и да би се до краја школске године негде у 
унутрашњости могао организовати стручни скуп. Мира Меглић питала је Весну 
Гошовић да ли би она и Славица Јурић, ауторке Смотре, биле расположене да се 
обнови Смотра стваралаштва школских библиотекара. Весна је рекла да је Смотра 
замишљена као сабор, велики скуп, а да ЗУОВ не предвиђа семинаре са великим 
бројем полазника. Смотра се зато не може обновити јер би то значило удаљавање од 
почетне намере и карактера овог стручног скупа. 
Колегиница Мирјана Радовановић Пејовић из Ужица сматра да постоји могућност 
организације стручног скупа у Ужицу. 

Финансијски извештај једногласно је усвојен. 
 
5. ТАЧКА 

План рада и Финансијски план ДШБС-а за 2017. годину унапред су достављени 
члановима Скупштине.  
Финансијским планом, рекла је Мира Меглић, планирани су минимални приходи и 
расходи због тешког положаја библиотекара и Друштва. Планирано је одржавање два 
стручна скупа ако то дозволе материјалне могућности. 

План рада и Финансијски план једногласно су усвојени. 
 
6. ТАЧКА 

Извештај Надзорног одбора прочитала је Слободанка Сундаћ, члан НО. 
Чланови Надзорног одбора су: Наташа Стојиљковић, Тања Маљоковић и Слободанка 
Сундаћ. 

У периоду између две скупштине, чланови НО редовно су комуницирали и 
организовали састанке. Одржана су два засебна састанaка НО и пет заједничких 
сатанака НО и УО. Пошто је у протеклој години ДШБС било суочено са низом 
објективних тешкоћа, чланови НО су, у сарадњи са  УО  и активним члановима 
Друштва, улагали велики напор да се положај школских библиотека и библиотекара 
побољша. 
НО је био у могућности да редовно контролише начин располагања новчаним 
средствима ДШБС-а. Прегледом прихода и расхода, установљено је да су средства 
трошена наменски, у складу са статутарним циљевима ДШБС-а.  
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НО је дао савете за побољшање рада ДШБС-а. 
Закључак НО је да сви морају више доприносити раду Друштва како би оно 

било видљивије за јавност и како би се поправио статус професије. 
Похваљени су сви чланови ДШБС-а који су промовисали рад Друштва у протеклом 
периоду и допринели остваривању циљева и задатака Друштва. 
Јасмина Радовановић је похвалила рад колега који чине НО Друштва. Истакла је како је  
потребно повећати појединачну иницијативу. Сваки библиотекар на свом радном 
месту може да афирмише професију. Потребно је обраћати се не само Министарству 
просвете, већ и другим институцијама,  удружењима и интересним групама. Што више 
активности буде, афирмисаће се боље рад Друштва. Колегиница Јасмина се пријавила 
за комуникацију са Удружењем писаца за децу, спремна да се ангажује. Предлаже и 
одржавање трибина у школским библиотекама. Могу се позвати гости који неће бити 
само библиотекари. Свака петиција коју потпишу јавни радници (као подршку 
библиотекама) треба да буде објављена у медијима. 

Извештај НО је једногласно усвојен. 
 
7. ТАЧКА 

Члановима Скупштине унапред су достављена три извештаја о раду 
подружница по окрузима:  Извештај о раду подружнице ДШБС-а  за Расински округ, 
који је написала Слађана Ракић, Извештај о раду подружнице Јабланичког округа, који 
је припремила Весна Филиповић Петровић и Извештај о раду подружнице Јужнобачког 
округа, који је поднео Марко Ламбета. 
Мира Меглић истакла је да на територији Србије ради само 6 подружница ДШБС-а. 
Упутила је молбу да се активирају колеге у свим подружницама. 
Марко Ламбета, председник подружнице Јужнобачког округа, изнео је своје искуство 
везано за организацију рада подружнице како би охрабрио колеге и упознао их са 
активностима које су потребене да би подружница функционисала. 
Ружица Николић, библиотекарка Музичке школе у Панчеву, рекла је да би у 
Јужнобанатском округу радо основали подружницу, али постоји проблем организације 
јер нема базе чланова. Истакла је потребу да медији буду информисани о раду 
Друштва, па да се у Друштву одреди особа која ће бити задужена да припрема 
обавештења за медије.   

Договорено је да за „Просветни преглед“ о Скупштини текст напише Мирјана 
Радовановић Пејовић. Наташа Стојиљковић пријавила се да пише текстове за сајт и 
Фејсбук страну Друштва. 
Извештај је усвојен једногласно. 
 
8. ТАЧКА 

Пошто је Драгани Пешић Главашевић, члану УО Друштва, и Тањи Маљоковић, 
члану НО Друштва, истекао мандат, а Слађана Галушка, мада јој мандат још није 
истекао, не жели више да буде члан УО, Скупштина је гласала за њихово разрешење. 
Два члана Скупштине била су уздржана, док су остали гласали за разрешење. 
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Председница Друштва Мира Меглић предложила је да нови чланови УО буду Марко 
Ламбета из Новог Сада и Мирјана Радовановић Пејовић из Ужица, а да Тања 
Маљоковић из Београда, поново буде члан НО.  

Овај предлог је једногласно усвојен. 
 
9. ТАЧКА 

Мира Меглић истакла је да Правилник о критеријумима за додељивање 
Награде „Мина Караџић“ донесен 2013. године не дефинише све области рада 
школског библиотекара, већ је акценат на образовно−васпитном раду, док 
библиотечко−информациони рад библиотекара и уређеност фонда и библиотечког 
простора нису вредновани. Потребно је зато припремити измене и допуне 
Правилника. Комисија предложена за обављање ове дужности једногласно је 
прихваћена и чиниће је: Весна Филиповић Петровић (пријавила се добровољно), 
Жељко Марчетић и Марко Ламбета. 

Пословник о раду Скупштине није усклађен са новим Статутом Друштва, па су 
зато потребне и његове измене. Комисија за ову активност није формирана јер измена 
Пословника захтева познавање права и закона и нико од чланова Скупштине није хтео 
да прихвати ову обавезу јер су потребне посебне компетенције за то. Мира Меглић се 
сложила са предлогом  да буде носилац овог посла, али ипак очекује помоћ колега и 
савете неког стручног лица. 
 
10. ТАЧКА 

Јасмина Станков, секретар Друштва, обавестила је чланове Скупштине да ће, 
као учесници овог стручног скупа, добити уверење о осам сати стручног усавршавања, 
Записник са Скупштине и заједничке фотографије.  

Председница Друштва подсетила је да сајт ДШБС-а није у завидном стању, 
неопходно је веће ангажовање за његово уређивање. Информације које достављају УО 
и НО Друштва треба редовно постављати, а за то је потребна стручна помоћ 
библиотекара−информатичара. 

Председавајућа Наташа Марковић Атар захвалила се присутним члановима 
Скупштине на пажњи и активности.  

Скупштина је завршена у 15 часова и 50 минута. 
 
 
   Записничар:                                                                                 Председник Скупштине: 
 Весна Митровић                                                                            Наташа Марковић Атар 
 
 
Оверивач записника:                      Председник Друштва 

    Ивана Ранковић                                                                                    Мира Меглић 
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