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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ 
Брoј: 311 - 1 /17 
Датум: 22. децембар 2017. гoдине 
Б е о г р а д 
 

Записник 
 

 са састанка Управног и Надзорног одбора Друштва школских библиотекара Србије 

реализованог  21.  децембра 2017. године  електронским путем преко хенгаута,  

са почетком у 21.00 час 

 

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

Одсутни чланови Управног одбора: Мирјана Радовановић Пејовић и Милица Спасић. 
Присутни чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић.  
Одсутни чланови Надзорног одбора: Слободанка Сундаћ и Наташа Стојиљковић. 

 Састанак је почео у 21.00 час преко хенгаута. 
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 претходног састанка УО и НО, одржаног 2. новембра 
2017. године  

2. Одлука о чланарини за 2018. годину 
  

ТОК  САСТАНКА: 
 
1. тачка: Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 2. новембра 2017. године   

Састанак је одражан 2.11.2017. године преко хенгаута, а Записник је приложен као 
радни материјал за текући састанак. Пошто није било примедби на предложени Записник, 
стављен је на гласање. За усвајање Записника са састанка УО и НО, одржаног 2. новембра 2017. 
године, гласало је свих 5 присутних чланова УО.  
 
2. тачка: Одлука о висини чланарине за 2018. годину 

Претходних година чланарина Друштву је износила 1000,00 (хиљаду) динара на 
годишњем нивоу, те је предложено да исти износ остане за 2018. годину. Других предлога није 
било. Од стране присутних чланова УО једногласно је донета  
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ОДЛУКА 
Чланарина за 2018. годину за све чланове Друштва школских библиотекара Србије  

износи 1000,00 (хиљаду) динара на годишњем новоу. 
Чланарину за своје стручне сараднике – библиотекаре уплаћује школа или дом из 

сопствених средстава, или сам школски библиотекар, на основу ове Одлуке. 
Ако школа уплаћује чланарину, Друштво шаље предрачун и рачун. 

Захтев за предрачун шаље се на адресу секретара Друштва:  
 sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs 

Средства од чланарине биће употребљена за организовање стручног усавршавања школских 
библиотекара (семинари, стручни скупови и пројекти Друштва),  

доделу награда и рад Друштва. 
Чланови Друштва имају попусте при уплати котизације за семинаре и стручне скупове које 

организује Друштво. 
 

 
 
Састанак је завршен у 21.10 часова.     
 
         
                                                            
Записничар:                                                                                                                                                                     
Јасмина Станков,  секретар ДШБС-а     

 
 
                                                                                                                                 Председник Друштва 

 
                                                                                                                                       Мира Меглић 
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