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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

Брoј: 3-1/18 

Датум: 4. март 2018. гoдине 

Б е о г р а д 

 

ЗАПИСНИК 
 

са састанка Управног и Надзорног одбора 

Друштва школских библиотекара Србије одржаног 28. фебруара 2018. године, преко 

хенгаута, са почетком у 20.00 часова 
 
 

Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета 
(потпредседник), Светлана Аћимовић, Жељко Марчетић, Јасмина Станков и Мирјана 
Радовановић Пејовић. 

Одсутни чланови Управног одбора: није било.  
Присутни чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић.  
Одсутни чланови Надзорног одбора: Слободанка Сундаћ и Тања Маљоковић.  
На састанак су позване саветнице ДШБС-а, Јасминка Радовановић и Биљана 

Љубисављевић, али нису могле да присуствују.  
Састанак је почео у 20.00 часова путем хенгаута. 

Састанку је председавао потпредседник Друштва, Марко Ламбета.  
Констатовао је да су сви добили радни материјал са предлогом дневног реда и да 

постоји кворум за одлучивање.  
Предложено је да се добијени предлог Дневног реда допуни тачком „Фото-конкурс 

Разгледница из школске библиотеке“ и да ова тачка буде унета после тачке 7. дневног 
реда. Предложена допуна Дневног реда је једногласно усвојена.  

Предложени Дневни ред, са унетом допуном, је усвојен. 

 

Дневни ред: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 29. јануара 2018.   
2. Сумирање послова одрађених у фебруару 2018. године.  
 
3. Верификација одлука донетих електронском преписком током фебруара 2018. 

године:   
3.1. Одлука УО о усвајању Плана рада ДШБС за 2018. годину, донесена 13. 
фебруара.   
3.2. Одлука УО о усвајању Финансијског плана ДШБС за 2018 годину, донесена 13. 
фебруара.   
3.3. Одлука УО да Мира Меглић, чији је потпис једини депонован у банци и која има 
електронски потпис добијен преко МУП-а и печат Друштва, потпише, печатира и 
проследи надлежним институцијама: Анекс уговора о извршењу књиговодствених 
услуга, Изјаву о испуњености услова за пореско ослобађање недобитне организације, 
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Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину, Одлуку о 
усвајању финансијског извештаја за 2017. годину, Рачун о плаћању књиговодствених 
услуга за 2017. годину агенцији „Салдо” и Налог за пренос финансијских средстава 
АПР-у, донесена 15. фебруара. 

 
3.4. Одлука УО да Мира Меглић, која је по Статуту Друштва једина овлашћена да 
потписује налоге за финансијско пословање, уплати 500,00 динара са рачуна Друштва 
на име накнаде за услугу АПР-а, донесена 15. фебруара.  
3.5. Одлука УО да Мира Меглић, која је по Статуту Друштва једина овлашћена да 
потписује налоге за финансијско пословање, уплати 16.216,64 динара са рачуна 
Друштва на име накнаде за књиговодствене услуге за 2017. годину агенцији „Салдо”, 
донесена 15. фебруара.  
3.6. Одлука УО о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину, која је 
послата у прилогу имејла Мире Меглић 14. фебруара, за чију веродостојност ће својим 
потписом гарантовати Мира Меглић, донесена 15. фебруара. 
3.7. Одлука УО о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину, која је послата у 
прилогу имејла Мире Меглић 14. фебруара, за чију веродостојност ће својим потписом 
гарантовати Мира Меглић, донесена 15. фебруара. 

4. Доношење одлуке УО да Марко Ламбета, као потпредседник Друштва који је после 
оставке председнице Мире Меглић по њеном овлашћењу oд 5. јануара преузео 
руковођење Друштвом до избора новог председника (члан 3, 16. и 28. Статута), скенира 
свој потпис и употребљава га уз скениран печат Друштва на свим документима 
Друштва, изузев налога за финансијско пословање, које искључиво потписује 
председник ДШБС (члан 39. Статута).  

5. Ситуација са налозима за финансијско пословање ДШБС-а.  
6. Избор нових чланова УО у својству замене (члан 22. Статута).  
7. Завршне активности поводом обележавања Међународног дана матерњег језика. 

8. Фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке“.  
9. Мартовске активности подружница ДШБС-а.  
10. Израда Извештаја о раду ДШБС за 2017. годину.  
 
11. Договор о прикључењу ДШБС-а акцији „Књигом у болнице”, коју је покренула 

Секција за уметност, културу и хуманост Српског лекарског друштва.  
12. Текућа питања. 
  

ТОК САСТАНКА: 

 
1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 22. децембра 2017. 

године 
 

Пошто није било примедби на предложени записник, стављен је на гласање. За 
усвајање Записника са састанка УО и НО, одржаног 22. децембра 2017. године, гласали су 
сви присутни чланови УО. 
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2. тачка: Сумирање послова одрађених током фебруара 2018. године 
 

Сајт ДШБС 

Будући да је извесно да ће ове године остати дати темплејт, уз повремена додавања 

садржаја, и да неће бити великих структурно-дизајнерских промена, администартор сајта 

Јован Сандић одлучио је да оптимизује сајт. Постигнути су неочекивано добри 

резултати, са затечених 20%, Јован је дошао до изванредних googlePageSpeed 100%  и 

одличних YahooSlow 84%. 

На сајт су постављени следећи прилози: 1. Обележавање Међународног дана 

матерњег језика – 21. фебруара, који је потом линкован на Фејсбук страну Друштва; 2. 

Школабораторија будућности, ауторке Наташе Стојиљковић; 3. Са друге стране, ауторке 

Наташе Стојиљковић и 4. Наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке“, 

који је потом линкован на Фејсбук страну Друштва. 

Подружнице ДШБС 

Председницима подружница је прослеђен прилог о Обележавању Међународног 

дана матерњег језика – 21. фебруара  и о Наградном фото-конкурсу „Разгледница из 

школске библиотеке“, како би информацију могли проследити члановима својих 

подружница. 

Предлог изменa и допунa Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника 

Биљана Љубисављевић, саветница ДШБС, проследила је 1. фебрура Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја предлог нашег Друштва за измене и допуне 

Правилника о програму свих облика рада стручних сарадника. У изради измена и допуна 

Правилника учествовале су Биљана Љубисављевић и Слађана Галушка. 

Oбележавање Међународног дана матерњег језика 

Мирјана Радовановић Пејовић је осмислила акцију, а библиотекарке актива са 

Новог Београда су допуниле активности и уобличиле текст позива. Објава активности 

постављена је на сајт, као и на Фејсбук страницу Друштва, а отворен је посебан Џимејл 

налог за слање прилога (dsbskovcezic@gmail.com), како  се не би оптерећивао секретарски. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржало је акцију, па је 

позивно писмо о акцији дистрибуирано преко Школских управа свим школама у Србији. 

Вест о акцији је објављена у дневним новинама „Политика”, а акција је поменута и 

у јутарњем програму „Хепи” телевизије. 

О великом успеху наше акције најилустративније говори податак да је од 21. до 28. 

фебруара на имејл Друштва стигло oкo 150 имејлова са прилозима више од 120 колега 

широм Србије. 
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Наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке“ 

Мирјана Радовановић Пејовић је осмислила акцију и сачинила текст конкурса, а 

Наташа Стоиљковић, Јасмина Станков и Mихаило  Симовић су допунили текст конкурса. 

Жири фото-конкурса чине: 1. Mихаило  Симовић, наставник у Школи 

примењених уметности из Шапца, дизајнер и фотограф, добитник међународне награде за 

фотографију у оквиру светског такмичења у области фотографије ХИПА 2. Бранислава 

Туцаков, наставница ликовног и помоћница директора у ОШ „Васа Стајић” из Новог Сада 

и 3. Маријана Средојевић, библиотекарка, ОШ „Свети Сава” Пријепоље. 

Mихаило  Симовић се ставио на располагање за савете у вези са реализацијом 

изложбе, штампањем фотографија и свих других питања техничке врсте, будући да у тој 

области има много искуства. 

Конкурс ће бити отворен од 15. 2. 2018. до 15. 3. 2018. године, а отворен је 

посебан Џимејл налог за слање прилога (dsbsrazglednica@gmail.com), како  се не би 

оптерећивао секретарски. 

3. тачка: Верификација одлука донетих електронском преписком током фебруара 
2018. године: 

 
3.1. Одлука УО о усвајању Плана рада ДШБС за 2018. годину, донесена 13. фебруара.  
3.2. Одлука УО о усвајању Финансијског плана ДШБС за 2018 годину, донесена 13. 
фебруара.  
3.3. Одлука УО да Мира Меглић, чији је потпис једини депонован у банци и која има 
електронски потпис добијен преко МУП-а и печат Друштва, потпише, печатира и 
проследи надлежним институцијама: Анекс уговора о извршењу књиговодствених услуга, 
Изјаву о испуњености услова за пореско ослобађање недобитне организације, Одлуку о 
расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину, Одлуку о усвајању 
финансијског извештаја за 2017. годину, Рачун о плаћању књиговодствених услуга за 
2017. годину агенцији „Салдо” и Налог за пренос финансијских средстава АПР-у, 
донесена 15. фебруара.  
3.4. Одлука УО да Мира Меглић, која је по Статуту Друштва једина овлашћена да 
потписује налоге за финансијско пословање, уплати 500,00 динара са рачуна Друштва на 
име накнаде за услугу АПР-а, донесена 15. фебруара.  
3.5. Одлука УО да Мира Меглић, која је по Статуту Друштва једина овлашћена да 
потписује налоге за финансијско пословање, уплати 16.216,64 динара са рачуна Друштва 
на име накнаде за књиговодствене услуге за 2017. годину агенцији „Салдо”, донесена 15. 
фебруара.  
3.6. Одлука УО о расподели добити по финансијском извештају за 2017. годину, која је 
послата у прилогу имејла Мире Меглић 14. фебруара, за чију веродостојност ће својим 
потписом гарантовати Мира Меглић, донесена 15. фебруара.  
3.7. Одлука УО о усвајању финансијског извештаја за 2017. годину, која је послата у 
прилогу имејла Мире Меглић 14. фебруара, за чију веродостојност ће својим потписом 
гарантовати Мира Меглић, донесена 15. фебруара. 
 

Једногласно су донете (верификоване) наведене одлуке. 
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4. Доношење одлуке УО да Марко Ламбета, као потпредседник Друштва који је 
после оставке председнице Мире Меглић по њеном овлашћењу oд 5. јануара преузео 
руковођење Друштвом до избора новог председника (члан 3, 16. и 28. Статута), 
скенира свој потпис и употребљава га уз скениран печат Друштва на свим 
документима Друштва, изузев налога за финансијско пословање, које искључиво 
потписује председник ДШБС (члан 39. Статута) 

Једногласно је донета  

ОДЛУКА 

Потребно је да Марко Ламбета, као потпредседник Друштва који је после оставке 

председнице Мире Меглић по њеном овлашћењу oд 5. јануара преузео руковођење 

Друштвом до избора новог председника (члан 3, 16. и 28. Статута), скенира свој потпис и 

употребљава га уз скениран печат Друштва на свим документима Друштва, изузев налога 

за финансијско пословање, које искључиво потписује председник ДШБС (члан 39. 

Статута). 

5. Ситуација са налозима за финансијско пословање ДШБС-а 

 Секретар Друштва је информисала чланове УО и НО о следећем: 

 на последњем приспелом изводу банке (извод бр. 14 од 26. 2. 2018. год.) на рачуну 

Друштва налази се износ од 64.690,16 динара; 

 последње одлуке које је, као секретар, спровела са потписом М. Меглић датиране 

су са 29. јануаром 2018. године, јер је тада званично оставка М. Меглић 

констатована на састанку УО и НО Друштва; 

 са истим датумом и из истих разлога није слала предрачуне члановима који су то 

тражили (пристигло је око 30 захтева), као ни испостављала рачуне за извршене 

уплате чланарине (око 10-так); 

 да није промењена лозинка на секретарском налогу, као и на налогу Документи 

ДШБС-а, који су доступни на увид и промене М. Меглић и да је секретар 

приметила да М. Меглић користи те налоге. 

 

6. Избор нових чланова УО у својству замене (члан 22. Статута) 

 Пошто УО ради у непотпуном саставу, потребно је укључити нове чланове у 

својству замене (члан 22. Статута) уместо М. Спасић и М. Меглић, предложене су: 

Драгана Пешић Главашевић и Весна Ивановић.  

 Са четири гласа за и једним гласом против донета је 

ОДЛУКА 

Драгану Пешић Главашевић и Весну Ивановић укључити у рад УО у својству 

замене (члан 22. Статута). 
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7. Завршне активности поводом обележавања Међународног дана матерњег језика 

 

Весна Ивановић и Драгана Пешић Главашевић су преузеле на себе задатак да 

обједине све пристигле прилоге и припреме их за објављивање на сајту Друштва. 

   
8. Фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке“ 

 

Од 15. до 27. фебруара пристигло је само пет прилога. Потребно је одрадити 

анимацију чланова на нивоу подружница и затражити подршку Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, како би се информација о фото-конкурсу диструбуирала 

преко школских управа свим школама у земљи. 

  
9. Мартовске активности подружница ДШБС-а 

 

У Плану рада ДШБС за  2018. годину у марту је планирана: „Организација 

састанака на нивоу подружница и општинских актива, достављање извештаја за 

Скупштину.” 

Договорено је да се, поред активних подружница ДШБС, покушају активирати још 

три: Београдска, Нишавског и  Средњобанатског округа. 

Што се тиче Београдске подружнице, Наташа Стојиљковић је истакла како би било 

сувишно да се она организује по принципу београдских актива, јер би то било превелико 

оптерећење за чланове, који не би били мотивисани да учествују у сличним или 

истоветним активностима на два нивоа организације. Светлана Аћиовић је истакла да 

Београдска подружница треба да окупља само председнике београдских актива, као 

њихово координационо тело, али да се показало да је доста мало интересовање за овакав 

вид организовања. Наташа Стојиљковић је предложила да се сви школски библиотекари 

из Београда састану рецимо два пута годишње на некој конкретној заједничкој 

активности: трибини, стручном скупу и сл. 

Марко Ламбета је предложио да прва таква активност буде трибина „Читалићи” на 

Вуковом путу. Трибина ће бити одржана у марту, тачан датум ће бити одређен од стране 

организатора, а школа-домаћин ће бити накнадно одређена. 

Колегиница која ће помоћи при активирању подружнице Нишавског округа је 

Драгана Пешић Главашевић, а  Средњобанатског Јасмина Станков. 

 

10. Израда Извештаја о раду ДШБС-а за 2017. годину 

 

Наташа Стојиљковић треба да достави извештај за 2017. годину о постављању 

прилога на Фејдбук страну ДШБС, а Мирјана Радовановић Пејовић извештај о објављеним 

прилозима у Просветном прегледу. 
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11. Договор о прикључењу ДШБС-а акцији „Књигом у болнице”, коју је покренула 

Секција за уметност, културу и хуманост Српског лекарског друштва 

 

Будући да је због техничких сметњи (прекид везе, нестанак звука и слике) било 

немогуће наставити хенгаут састанак. Сви присутни чланови су се сагласили да се о овој 

тачки дневног реда дискутује путем заједничке имејл преписке.  

 

12. Текућа питања 

 

Због наведених техничких сметњи није се дискутовало о овој тачки дневног реда. 

 

 

Састанак је завршен у 22.00 часа.       

 

 

Записничар:                                                                                                                                                                    

Јасмина Станков,  секретар ДШБС-а                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                       Потпредседник Друштва 

       Марко Ламбета 
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