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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
Брoј: 7/18
Датум: 3. 5. 2018.
Београд

ЗАПИСНИК
са Конститутивног састанка Управног и Надзорног одбора
Друштва школских библиотекара Србије,
одржаног 27. априла 2018. године, у ОШ „Дринка Павловић” у Београду
Састанак je почео у 16.00 часова.
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета
(председник), Светлана Аћимовић, Жељко Марчетић, Мирјана Радовановић Пејовић,
Ивана Ранковић и Јасмина Станков.
Одсутни чланови Управног одбора: Драгана Пешић Главашевић, одсутна због
болести.
Присутни чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић, Слободанка Сундаћ и
Наташа Стојиљковић.
Уводном делу састанка присуствовала је Мира Меглић.
Састанку је председавао председник Друштва, Марко Ламбета.
Записник води Јасмина Станков, секретар.
Констатовао је да је састанак конститутивног карактера и да постоји кворум за
рад.
Предложен је и једногласно усвојен следећи дневни ред:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Дневни ред:
Верификовање мандата члановима УО и НО.
Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 9. априла 2018.
године.
Сумирање послова одрађених у априлу 2018. године.
Планирање активности за наредни период.
Избор потпредседника ДШБС-а.
Текућа питања.

ТОК САСТАНКА:
Уводном делу састанка присуствовала је Мира Меглић, која је укратко објаснила
процедуру промене овлашћеног лица у АПР-у и банци.
1. тачка: Верификовање мандата члановима Управног одбора и Надзорног одбора
На данашњој Скупштини Друштва разрешени су чланства у Управном одбору
следећи чланови: Мира Меглић и Мирјана Дендић – на лични захтев, као и Жељко
Марчетић и Светлана Аћимовић – по истеку првог мандата од две године.
На данашњој Скупштини именовани су следећи чланови Управног одбора: Ивана
Ранковић из Крушевца, Светлана Аћимовић из Београда, Драгана Пешић Главашевић
из Ниша и Жељко Марчетић из Београда.
жиро-рачун: 205-113229-95
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Јасмини Станков први мандат траје до новембра 2018. године, а Марку Ламбети и
Мирјани Радовановић Пејовић до априла 2019.
У саставу Надзорног одбора није било промена. Слободанки Сундаћ и Наташи
Стојиљковић први мандат траје до новембра 2018. године, а Тањи Маљоковић други
мандат траје до априла 2019.
2. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 9. априла
2018. године, преко хенгаута
Записник је размотрен путем електронске преписке. Пошто није било примедби,
стављен је на гласање. За усвајање Записника са састанка УО и НО, одржаног 9. априла
2018. године, гласало је 5 чланова Управног одбора, док је новоименована чланица
Управног одбора Ивана Ранковић била уздржана.
3. тачка: Сумирање послова одрађених у априлу 2018. године
Сајт ДШБС
На сајт Друштва постављени су следећи прилози: 1. Позив на редовну годишњу
Скупштину ДШБС-а 2018. године, 2. Успешно реализован стручни скуп „Библиотечка
пракса у школи – стање и могућности”, и 3. Проглашени победници Фото-конкурса
„Разгледница из школске библиотеке“, који су потом линковани на Фејсбук страну
Друштва, као и прилог 4. „Читај гласно”.
Подружнице ДШБС
Председници подружница Златиборског, Расинског, Јабланичког и Јужнобачког
округа, доставили су Извештаје о раду подружница Друштва школских библиотекара
Србије за 2017. годину, на основу којих је састављен свеобухватан заједнички извештај
о раду свих активних подружница, као део Извештаја о раду ДШБС-а за 2017. годину.
Oбележавање Међународног дана матерњег језика
Сажет извештај о акцији, који је сачинила Мирјана Радовановић Пејовић,
објављен је на сајту Друштва. Уз извештај су постављени фото-албум и списак школаучесница, које је урадила Весна Ивановић.
Драгана Пешић Главашевић ће сачинити свеобухватан извештај о акцији за
наредни број часописа Школски библиотекар.
Наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке”
Жири Наградног фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке” завршио је
жирирање радова, а резултати и победнички радови су 22. априла објављени на сајту
Друштва.
Жељко Марчетић је радове ученика, као и дипломе и захвалнице, које је
дизајнирао Марко Ламбета, однео на штампање у штампарију Copy Shop PR. Жељко,
Наташа Стојиљковић и Славица Хорват су потом поставили изложбу фотографија у
библиотеци ОШ „Дринка Павловић”.
Светлана Аћимовић је обавила селекцију књига, које су спонзори донирали за
прошлогодишњи литерарни конкурс Друштва, за награђивање победника фотоконкурса, а Наташа Стојиљковић и Тања Маљоковић су урадиле посвете.
Марко Ламбета је предложио да се наредне године, уколико редовна годишња
Скупштина ДШБС-а буде одржана у марту, фото-конкурс одржи у априлу и да се
жиро-рачун: 205-113229-95
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његово расписивање веже за неки од значајних датума: Међународни дан дечје књиге
(2. април), или Међународни дан књиге и ауторских права (23. април).
Припреме за Скупштину
Марко Ламбета је припремио радни материјал за Скупштину. У изради Извештаја
о раду ДШБС-а за 2017. годину учествовали су и Мирјана Радовановић Пејовић
(Подружнице Друштва и Чланци о раду Друштва у „Просветном прегледу”), Наташа
Стојиљковић (Фејсбук страна Друштва) и Јасмина Станков (Састанци Управног и
Надзорног одбора, Литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге” и Уплата
чланарине). За План рада ДШБС-а за 2018. годину своје сугестије дали су: Светлана
Аћимовић, Мирјана Радовановић Пејовић, Наташа Стојиљковић, Јасмина Радовановић
и Жељко Марчетић. Предлог измене и допуне Правилника о критеријумима за
додељивање награде „Мина Караџић“ сачинила је Комисија у саставу: Марко Ламбета,
Весна Филиповић Петровић и Жељко Марчетић, а Предлог Пословника о раду
Скупштине ДШБС-а Мира Меглић.
Јасмина Станков је одштампала потврде о учешћу и захвалнице, послала
члановима и-мејлом позиве и радни материјал за Скупштину. Наташа Стојиљковић и
Тања Маљоковић су договориле детаље организације Скупштине са директором и
библиотекарком школе-домаћина, а Наташа се, такође, у име Друштва договорила са
гостима из струковних удружења, учесницима свечаног дела Скупштине.
Књиге за награђивање добитника Награде „Мина Караџић” обезбедиле су
издавачке куће: Прометеј, Матица српска и ИК Зорана Стојановића.
4. тачка: Планирање активности за наредни период
Јасмина Станков је истакла да приоритет треба ставити на постскупштинске
активности: промену овлашћеног лица у АПР-у и банци, као и израду докумената са
Скупштине (записник, одлуке, нови статут итд.), који ће за ове активности бити
неопходни.
У наредном периоду неопходно је потписати уговор са рачуноводственом
агенцијом, будући да је истекао уговор са досадашњом.
Дргана Пешић Главашевић је осмислила нову тему за овогодишњи Литерарни
конкурс Друштва „Лето без бриге, проведи крај књиге”: Поруку из романа, делим са
вама. Конкурс ће бити расписан на Дан словенске писмености и културе 24. маја.
Договорено је да се од септембра интензивно ради на покретању Нишке и
подружнице Моравичког округа.
5. тачка: Избор потпредседника ДШБС-а
Предложено је да потпредседник буде из Београда због могуће помоћи
председнику Друштва, како председник не би морао за све послове да долази из Новог
Сада у Београд. Дат је предлог да то буде Жељко Марчетић, са чим су се сложили сви
присутни, те је једногласно донета
ОДЛУКА
Именује се Жељко Марчетић за потпредседника ДШБС-а
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6. тачка: Текућа питања
Тања Маљоковић је предложила да се поред постојећих саветница, Јасмине
Радовановић и Биљане Љубисављевић, именује још саветника Друштва, који својим
знањем и искуством могу помоћи раду УО и НО.

Састанак је завршен у 16.45.
Записничар:
Јасмина Станков
Председник Друштва
Марко Ламбета
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