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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ    

БРОЈ: 244/ 15 

ДАТУМ 24.6.2015.   

БЕОГРАД, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА 2   

 

 

  
МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И  
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РС 
ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ „ЗОСОВ‟ 

 

 
Предмет: Предлог за измене и допуне Закона о основама система 

образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр. 72/09, 52/11, 55/13) 
 

Поводом јавне расправе коју спроводи Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о 

основама система образовања и васпитања, Друштво школских библиотекара 
Србије предлаже следеће измене и допуне : 

 

 
1. Члан 13, став 3, тачка 5 - треба допунити у делу:  

„по један члан из реда наставника, васпитача и стручних сарадника, 
представника...., Друштва школских библиотекара Србије,...“; 

 

Образложење: С обзиром на чињеницу да су стручна друштва на 
републичком нивоу овлашћени предлагачи листа за чланове Националног 

просветног савета, предлажемо да представник Друштва школских 
библиотекара Србије, којег до сада нисмо имали, постане члан Националног 
просветног савета.  

 
 

2. Члан 30, став 3, тачка 1 – треба да гласи: 
„прописани простор, укључујући школску библиотеку (медијатеку, 

нототеку), опрему и наставна средства“; 

 
Образложење: С обзиром да стручне послове у школи обављају и 

школски библиотекари, медијатекари и нототекари (Члан 116 Закона о 
основама система образовања и васпитања) и с обзиром на задатаке које 
обављају стручни сарадници (Члан 119 Закона о основама система 

образовања и васпитања), потребно је да јасно одреди постојање школске 
библиотеке (медијатеке, нототеке). 

 
 
3. Члан 76, став 4, после тачке 6 – треба додати тачку 6а:  

„програм рада школске библиотеке и врсте активности којима се 
програм остварује кроз образовно-васпитни рад“ 
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Образложење: Како су послови школског библиотекара, одређени 
Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника („Просветни 
гласник", бр. 5/2012 од 19.06.2012. године), усмерени на остваривање 

принципа, циљева и исхода образовања и васпитања и стандарда 
постигнућа, потребно је да школски програм садржи и одговарајући програм 

рада школске библиотеке. 
 
 

Додатно опште образложење: 
Смернице Међународне федерације библиотечких асоцијација 

(International Federation of Library Associations and Institutions - IFLA) и 
UNESCO-a, као и Европски оквир за побољшање стручног образовања и 

оспособљавања, сагледавају функционисање школских библиотека у новом 
концепту мултимедијалних центара у школи и кроз све веће коришћење 
информационих и комуникационих технологија, као и кроз потребу 

оспособљавања ученика за целоживотно учење. 

Национални просветни савет је 2013. године донео Опште стандарде 

постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег 
стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета. Њихов 
део су Стандарди општих међупредметних компетенција. Неке од њих, као 

што су Компетенција за целоживотно учење, Комуникација, Рад с подацима и 
информацијама, Дигитална компетенција, Решавање проблема, Сарадња и 

Естетичка компетенција, развијају се код ученика и у раду у школској 
библиотеци и у раду са школским библиотекаром. То показује колико је 
важна улога школског библиотекара у остваривању принципа, циљева и 

исхода образовања и васпитања и стандарда постигнућа, те је потребно ту 
улогу јасније одредити Законом.  

 
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                     

                                                                

                                                                                    Роксанда Игњатовић, 

                                                                                                                                          

                                                                                                                               Председник Друштва 
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