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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 

Брoј: 20-1/18 

Датум: 23. 11. 2018. 

Б е о г р а д 
 

ЗАПИСНИК 
 

са састанка Управног и Надзорног одбора  

Друштва школских библиотекара Србије, 

 одржаног 23. новембра 2018. године, са почетком у 20.00 часова,  

путем хенгаута 
 

 
Састанак je почео у 20.00 часова. 

Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета 

(председник), Жељко Марчетић, Ивана Ранковић, Драгана Пешић Главашевић и 

Јасмина Станков.  

Одсутни чланови Управног одбора: Светлана Аћимовић и Мирјана Радовановић 

Пејовић. 
 
Присутни чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић. 
Одсутни чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић и Слободанка Сундаћ. 
 
Састанку је председавао председник Друштва, Марко Ламбета. 

Записник води Јасмина Станков, секретар. 

Председник је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање. 

Предложено је да се добијени предлог Дневног реда допуни тачком 5. Одлука о 

висини чланарине за 2019. годину, а да се текућа питања преместе на тачку 6. 

Предложени дневни ред је  једногласно усвојен. 

Дневни ред: 

1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 15. октобра 2018. 
gодине.  

2. Организовање доделе награда на Другом литерарном конкурсу „Лето без бриге, 

проведи крај књиге“. 

3. Планирање акредитованог стручног скупа ДШБС-а. 

4. Избор/реизбор једног члана Управног одбора и два члана Надзорног одбора. 

5. Одлука о висини чланарине за 2019. годину. 

6. Текућа питања. 

 

ТОК  САСТАНКА: 

 

1. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 15. октобра 

2018. године 

Предлог записника са састанка УО и НО од 15. октобра 2018. године, 

реализованог путем хенгаута, размотрен је путем електронске преписке, а такође 

приложен и уз позив за текући састанак, као део радног материјала. Пошто није било 

примедби, записник је једногласно усвојен. 

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


жиро-рачун: 205-113229-95   Комерцијална банка а.д.   Светогорска 42–44, Београд 

ПИБ: 104730308   матични број: 17674544 

2

 

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 

   

      

 

 

2. тачка: Организација доделе награда на Другом литерарном конкурсу „Лето без 

бриге, проведи крај књиге“ 

Одлуком Управног одбора Друштва у мају 2018. године расписан је Литерарни 

конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге“, са темом „Поруку из романа делим са 

вама“, са датумом завршетка 15. септембар 2018. године. Конкурс је био намењен 

ученицима основних и средњих школа. 

Констатовано је да је на Конкурсу учествовало укупно 113 радова у три 

категорије, и то: 67 радова ученика нижих разреда, 42 рада ученика виших разреда и 4 

рада ученика средњих школа. Радови су разврстани по категоријама, шифрирани и 

такви послати на процену Вери Цветановић, професорки српског језика и 

књижевности, новинарки и признатој књижевници. 

Донета је одлука да следећи ученици буду носиоци награда: 

У категорији ученика 1–4. разреда основних школа: 

1. место: Ема Зечевић 41, ОШ „Никола Тесла“, Београд 

2. место: Симонида Марковић 41, ОШ „Милорад Мића Марковић“, Мала Иванча 

3. место: Анђела Перић, 3. разред, ОШ „Дража Марковић Рођа“, Смољинац 

У категорији ученика 5–8. разред основних школа: 

1. место: Урош Тирнанић 81, ОШ „Ратко Митровић“, Нови Београд 

2. место: Лав Лукић 81, ОШ „Никола Тесла“, Београд 

3. место: Алекса Петровић 73, ОШ „Ђорђе Крстић“, Жарково, Београд 

У категорији ученика средњих школа ниједан рад није задовољио критеријуме и 

у овој категорији нису додељене награде. 

Као могућ термин за доделу награда одређен је 30. новембар 2018. године, у 

Библиотеци „Владан Десница“, те је било потребно проверити могућност доласка 

ученика. Секретар друштва је телефоном разговарала са менторима свих 6 награђених, 

те је добијена повратна информација да четири ученика могу да присуствују, а два не. 

Из тих разлога дат је предлог да додела награда буде уприличена на Скупштини 

Друштва. Једногласно је донета 

 

ОДЛУКА 

Доделу награда ученицима на Литерарном конкурсу „Лето без бриге, проведи крај 

књиге“ реализовати на Скупштини Друштва 

 

Секретар Друштва ће обавестити менторе награђених ученика о донетој одлуци. 

 

Због претпоставке да је дат кратак рок за доставу радова по конкурсу (15. 

септембар), дат је предлог да се рок помери на 30. септембар, те је једногласно донета  

 

ОДЛУКА 

Рок за наредни Литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге“ померити на 

30. септембар 
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3. тачка:  Планирање акредитованог стручног скупа ДШБС-а 

 Марко Ламбета је предложио организацију акредитованог стручног скупа са 

темом Родна перспектива у реформи образовања. Предавачице би биле школске 

библиотекарке Вера Копицл из Новог Сада и Бранка Акимпијевић из Београда, а 

уводно предавање би одржале колегинице из градова у којима би стручни скуп био 

одржан. Договорено је да стручни скуп најпре буде пријављен у Рeгиoнaлном цeнтру зa 

стручнo усaвршaвaњe прoсвeтних рaдникa у Крушевцу, па затим у осталим центрима 

за стручнo усaвршaвaњe прoсвeтних рaдникa широм Србије: Ужицу, Нишу, Лесковцу... 

Ивана Ранковић из Крушевца се обавезала да предузме неопходне активности за 

пријављивање стручног скупа у свом граду. 

 

4. тачка: Избор/реизбор једног члана Управног одбора и два члана Надзорног 

одбора ДШБС-а 

 Јасмини Станков, члану Управног одбора, и Наташи Стијиљковић и 

Слободанки Сундаћ, члановима Надзорног одбора, у овом месецу истичу мандати. По 

Статуту Друштва имају право на још један мандат.  

 Јасмина Станков се изјаснила да је расположена да буде и даље члан Управног 

одбора, али да из пословно-приватних разлога више није вољна да обавља посао 

секретара Друштва. Предложено је да нов секретар буде Ивана Ранковић, члан 

Управног одбора. 

 Слободанка Сундаћ се изјаснила да више није у могућности да буде члан 

Надзорног одбора. Предложено је да нов члан буде Весна Филиповић Петровић, 

колегиница из Лесковца. 

 Наташа Стојиљковић се изјаснила да је вољна да и даље буде члан Надзорног 

одбора. 

 Сходно овим предлозима, једногласно су донете следеће одлуке: 

  

ОДЛУКА 

Јасмина Станков остаје члан Управног одбора у поновљеном мандату 

 

ОДЛУКА 

Уместо Јасмине Станков нови секретар Друштва је Ивана Ранковић, члан Управног 

одбора 

 

ОДЛУКА 

Слободанка Сундаћ, по личном захтеву, разрешава се дужности члана Надзорног 

одбора и уместо ње се именује Весна Филиповић Петровић из Лесковца 

 

ОДЛУКА 

Наташа Стојиљковић остаје члан Надзорног одбора у поновљеном мандату 

 

Донете одлуке биће верификоване на Скупштини Друштва. 
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5. тачка: Одлука о висини чланарине за 2019. годину 

Предложено је да за 2019. годину остане исти износ као претходних година: 1.000 

(хиљаду) динара на годишњем нивоу. 

Једногласно је донета: 

ОДЛУКА 

О висини чланарине за 2019. годину у износу од 1.000 динара на годишњем нивоу 

 

6. тачка: Текућа питања 

 Није било коментара под овом тачком дневног реда. 

 

 

Састанак је завршен у 21.00. 

 

Записничар:  

Јасмина Станков 

 

 

                                                                                                                              Председник Друштва 

                                            

                                                                                                                            Марко Ламбета 
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