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Друштво школских библиотекара Србије 

Брoј: 5-2/20 

Датум: 20.11.2021.г. 

Б е о г р а д  

 

 

 

На седници Управног и Надзорног одбора, одржаној  18. новембра 2021. године, 

донета је 

 

 

ОДЛУКА 

 
 

О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 
 

 

1. Чланарина за све чланове Друштва износи 1.000,00 динара на годишњем нивоу.  

 

2. Чланарину је пожељно уплатити у периоду јануар – март 2022.  године због 

прегледније евиденције чланова, формирања одговарајућег регистра чланова и 

боље комуникације. 

 

3. Чланови Друштва треба да попуне приступницу која се налази на сајту 

Друштва због ажурирања података и формирања одговарајућег регистра 

чланова. 

 
4. Чланарину за своје стручне сараднике – библиотекаре уплаћује школа или дом 

из сопствених средстава, или сам школски библиотекар, на основу ове одлуке. 

 
5. Ако школа уплаћује чланарину,  Друштво шаље предрачун и рачун.  

Захтев за предрачун шаље се на адресу секретара: 

sekretar@skolskibibliotekari.edu.rs 

 

Потребни подаци школе за регистрацију фактуре у ЦРФ: 

- Назив школе, адреса и место 

- Име и презиме школског библиотекара 

- ПИБ школе 

- ЈБКЈС школе 

 
6. Издвајамо најважније податке потребне за уплату чланарине: 

Прималац: Друштво школских библиотекара Србије 

Сврха уплате: Чланарина за 2022. годину за (име и презиме школског 

библиотекара, школа и место  - обавезно навести податке)  
 

ПИБ: 104730308   МБ: 17674544 

Број рачуна: 205–113229–95 (Комерцијална банка а.д.) 
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5. Средства од чланарине биће употребљена за организовање стручног 

усавршавања школских библиотекара (семинари, стручни скупови и пројекти 
Друштва), доделу награда и рад Друштва. 

 

6. Чланови Друштва имају попусте при уплати котизације за семинаре и стручне 

скупове које организује Друштво. 
 
 

 

 

 

Председник Друштва 

        
Мирјана Радовановић Пејовић 
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