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ПРЕДМЕТ 
Предлози за измене и допуне Правилника о изменама и допуни Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања и Правилника о изменама Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 45/2018) 

 

 
 
Поштовани, 

 

Обраћамо Вам се у име Друштва школских библиотекара Србије, а предмет су 

наши предлози за измене и допуне Правилника о изменама и допуни Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања и Правилника о изменама Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 45/2018). 

Подсећамо Вас да се наше Друштво Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја РС у више наврата обраћало од 2015. године са примедбама на 

Правилнике о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 36/2015, 

75/2015 и 73/2016). Трогодишња пракса је потврдила да смо били у праву када смо 

указивали да ће драстично смањење броја извршилаца на пословима школског 

библиотекара у основним школама или смањење њиховог радног времена, које је 

применом наведеног Правилника уследило, довести до ненадокнадивих последица за 

систем обазовања  и васпитања. У основним школама у којима је некада радило двоје 

извршилаца на послу школског библиотекара, сада ради један, у онима у којима је 

радио један, радна норма школског библиотекара је преполовљена, а школске 

библиотеке основних школа су због тога приморане да раде само у једној смени, 

односно само одређеним данима у недељи. Једино школе са више од 64 одељења имају 

два извршиоца на послу школског библиотекара, по једног у свакој смени, а питање је 

колико је у нашој земљи основних школа који задовољавају овај критеријум. 
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Истаћи ћемо неке од проблема са којима се већ три године суочавамо: 

− Због скраћеног радног времена деци је ускраћено право на књигу и коришћење 

библиотеке, чиме се ученицима шаље лоша васпитна порука у вези са значајем 

књиге и читања. Поражавајућа је чињеница да је у времену кризе читања и опадања 

културе говора број издатих књига у појединим основним школама смањен за више 

од 50%, због онемогућавања  ученика да свакодневно имају приступ школској 

библиотеци, позајме или врате књиге. Ово је посебно забрињавајуће у друштву XXI 

века, у коме се посебно истиче важност информационих и комуникационих 

вештина. 

− Половина радног времена довољна тек за издавање и враћање књига и стручне 

библиотечке послове (набавка, сигнирање, инвентарисање, каталошка обрада 

публикација, статистика...),  без којих библиотека не би могла да функционише. За 

креативне програме и развијање разних врста писмености и компетенција код 

ученика, неопходних за живот у савременом друштву (читалачке, уметничке, 

дигиталне, информатичке, информационе, медијске...), остаје веома мало или 

нимало времена. 

− Скраћено радно време библиотека првенствено је на штету ђака, јер им је одузето 

право да према потребама користе школску библиотеку и да задовољавају  базичне 

културне потребе и развијају базичне културне  навике које су важне за формирање 

вредносних ставова неопходних за приватни и професионални живот сваког 

грађанина. 

− Ученици су у великом делу онемогућени да спроводе научна  истраживања, пишу 

реферате, семинарске и матурске радове и учествују у активностима које подстичу 

испољавање и развијање њихових талената. 

− Будући да се школска библиотека користи и као читаоница, ђаци који за учење и 

израду школских радова немају услова код куће, као и они којима је потребна 

додатна подршка у образовању, нису више у могућности да користе своје законом 

загарантовано право. 

 

Подсећамо Вас да је онемогућавањем ученика да користе школску библиотеку, 

смањивањем броја извршилаца и скраћивањем радног времена школских библиотека, 

прекршено више домаћих и међународних прописа из области образовања и струке: 

− Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 

88/2017, члан 7) прописано је да: „Систем образовања и васпитања мора да обезбеди 

за сву децу, ученике и одрасле: 1) једнакост и доступност остваривања права на 

образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких 

шанси без дискриминације”. 

− „Школска библиотека је место библиотечко-информационе, васпитно-образовне и 

културне активности школе. У школској библиотеци прикупља се, обрађује и 

ученицима, наставницима и стручним сарадницима даје на коришћење библиотечко-

информациона грађа (књиге, серијске публикације и др.) и извори. Библиотека је 

дужна да у свом фонду прикупља уџбенике и друга наставна средства намењена 

ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и стручну литературу за 

наставнике и стручне сараднике. Задатак школске библиотеке је да код ученика 

развија навике читања и коришћења библиотечких услуга, као и да ученике 
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оспособљава да користе информације у свим облицима и на свим медијима и 

омогући им да овладају вештинама потребним за учење у току целог живота”, 

наведено је у Закону о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 

бр. 55/2013, 101/2017 и 27/2018, члан 50). 

− „Једнакост у праву на образовање једна је од базичних вредности образовно-

васпитног система. Она указује на потребу да се сваком детету и младој особи 

осигура окружење и пружи подршка која у највећој могућој мери доприноси 

њиховој добробити и целовитом развоју”, истиче се у Правилнику о националном 

оквиру образовања и васпитања ( „Службени гласник РС”, бр. 98/2017, 2.2). 

− Закон о информатичко-информационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 

52/2011, члан 5) наводи следећа „Начела библиотечко-информационе делатности: 

(1) Библиотеке су у средишту развоја информационог друштва јер су суштински 

значајне за информисаност грађана, за њихово усавршавање и индивидуални развој, 

неопходне су за развој образовања, науке и културе, покретач су свеукупног развоја 

слободног демократског грађанског друштва. (2) Библиотеке, под једнаким 

условима и без обзира на разлике, обезбеђују свим грађанима остваривање људских 

права у домену слободе изражавања, стваралаштва, интелектуалних и других 

грађанских слобода, као и остваривање комуникације с другим грађанима и 

интелектуалним добрима у земљи и иностранству. (3) Библиотеке омогућавају 

грађанима приступ информацијама електронски и на друге начине.” 

− „Задаци школске библиотеке су: 1) учешће у остваривању наставног плана и програма; 

2) омогућавање слободног приступа информацијама, знањима и идејама садржаним у 

библиотечко-информационој грађи и изворима; 3) омогућавање ученицима да овладају 

вештинама налажења и критичког процењивања информација и самосталног и сталног 

учења током читавог живота; 4) развијање и неговање навике читања, као и коришћења 

библиотеке током читавог живота.”, записано је у Правилнику о националним 

стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности („Службени 

гласник РС“, бр. 39/13, II.1). 

− „Школске библиотеке и медијатеке интензивно се користе у редовној настави као 

простор за учење, за спровођење релевантних активности ученика за поједине 

предмете и медијско описмењавање ученика. Библиотеке и библиотекари треба да 

буду ресурс-центри, оспособљени за коришћење различитих извора знања, и тиме 

помоћ наставницима и ученицима у реализацији наставе и ваннаставних 

активности.” Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени 

гласник РС“, бр. 107/12, IV.5). 

− Такође, ученицима и наставницима су онемогућене бројне активности које су 

прописане Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника 

(„Просветни гласник“, бр. 5/2012): „развијање и неговање навике читања и 

коришћења библиотеке”, „промовисање читања и самосталност ученика у учењу“, 

„остваривање сарадње и заједничког планирања активности наставника и школског 

библиотекара”, „пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору 

одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, 

али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама“, „стварање услова 

за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим 

изворима информација”, као и многе друге. 
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− „Школска библиотека је од пресудног значаја за сваку дугорочну стратегију развоја 

писмености, образовања, снабдевања информацијама, економског, друштвеног и 

културног развитка. За школске библиотеке су одговорни локални, регионални и 

државни органи управе, који зато морају донети одговарајуће прописе и програмске  

документе. Школским библиотекама обавезно се обезбеђује одговарајуће 

финансирање и довољно средстава за стручно особље, грађу, опрему и нове 

технологије.” IFLA/UNESCO Манифест за школске библиотеке (Гласник Нaродне 

библиотеке Србије, VII, 1/2005). 

− „Постојање библиотеке у свакој основној и средњој школи (не само на 

универзитетском нивоу) у којој ради професионалац и информациони стручњак са 

пуним радним временом, који је стручно оспособљен (библиотекар), апсолутно је 

неопходно уколико друштво жели да се развија, да буде просперитетно и 

конкурентно у 21. веку, у условима глобалног информационог доба.”, Библиотека 

за сваку школу!, Међународно удружење за школско библиотекарство, Европска 

мрежа за школске библиотеке и информациону писменост (ENSIL), Међународна 

федерација библиотечких удружења (IFLA). 

 

Oхрабрени смо чињеницом да сте новим Правилником о изменама и допуни 

Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља 

делатност основног образовања и васпитања повећали број извршилаца на пословима 

библиотекара у основним школама са  44 до 64 одељења за 50% норме, али 

наглашавамо да ово повећање у веома малом броју школа које задовољавају овај 

критеријум суштински не решава наведене проблеме. 

Веома смо пак непријатно изненађени да сте, поред вишегодишњих апела 

струковних удружења, синдиката, медија итд. за повећање броја школских 

библиотекара у основним школама, у Правилнику о изменама Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања овога пута смањили број извршилаца у 

средњошколским библиотекама. По нашим сазнањима, посебно ће новим Правилником 

бити оштећене средње школе у мањим местима. Тако ће поједине школе са 16 

одељења, које од следеће године  имају само једно одељење мање, од следеће школске 

године изгубити право на пуно радно време школског библиотекара. Сматрамо да није 

легитимно да наставник уколико школа изгуби једно одељење остане без одређеног 

процента норме, а школски библиотекар у датој ситуацији може због само једног 

одељења изгубити читаву половину радне норме.  

 

Узимајући у обзир горе наведено, предлажемо да број библиотекара у основним и 

средњим школама буде изједначен, будући да и једни и други обављају исте послове 

прописане Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника, следећом 

изменом и допуном члана 11. Правилника о изменама и допуни Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основног образовања и васпитања и члана 9. Правилника о изменама Правилника о 

критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

средњег образовања и васпитања: 
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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 

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

ПИБ: 104730308   матични број: 17674544 

      

1. Школа до 15 одељења има по 0,0417 извршилаца на пословима библиотекара 

мање по сваком одељењу испод 16, а најмање 0,5 библиотекара. 

2. Школа од 16 до 32 одељења има једног извршиоца на пословима библиотекара. 

3. Школа од 33 до 42 одељења има 1,5 извршилаца на пословима библиотекара. 

4. Школа од 43 и више одељења има 2 извршиоца на пословима библиотекара. 

Искрено се надамо да ћете, у времену када се инсистира на подизању стандарда 

квалитета образовања и доступности права на образовање за свако дете, уважити наше 

предлоге и повећати, а никако смањити број школских библиотекара по критеријумима 

које прописују домаћи и међународни прописи и стандарди који гарантују равноправан 

и слободан приступ школским библиотекама, као изворима знања и информација и 

центрима васпитно-образовних и културних активности у школи, за све ученике 

основних и средњих школа, без дискриминације и издвајања по било ком основу. 

 

 

 

 

Управни одбор Друштва школских библиотекара Србије 

 

 

 

   Председник Друштва 

          Марко Ламбета 
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