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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
Брoј: 286 -1 /17
Датум: 4. април 2017. гoдине
Београд

Записник
са састанка Управног и Надзорног одбораДруштва школских библиотекара
Србије реализованог 20. марта 2017. године на Филолошком факултету у Београду
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Мира Меглић, Жељко
Марчетић, Слађана Галушка, Јасмина Станков, Мирјана Дендић и Светлана Аћимовић (током
реализације тачака 1, 2 и 3 дневног реда).
Одсутни чланови Управног одбора: Драгана Пешић Главашевић и Светлана Аћимовић
(после тачке 3 усвојеног дневног реда).
Присутни члан Надзорног одбора: Тања Маљоковић и Слободанка Сундаћ.
Одсутни чланови Надзорног одбора: Наташа Стојиљковић.
Састанак је почео у 16:15 мин.
Председница је констатовала да је свим члановима УО и НО мејлом послат следећи
материјал за седницу: позив за састанак са предлогом дневног реда, записник са седнице од
13.1.2017. године, записник са радног састанка од 6.3.2017. године и предлог плана рада за
2017. годину. Констатовала је да постоји кворум за одлучивање на овој седници.
Ј. Станков је имала предлог допуне дневног реда датог уз позив за састанак.
Предложила је да се додају следеће тачке:
- Доношење одлуке о поништавању одлуке донете на седници УО и НО дана 13.1.2017.
године под тачком 10
- Доношење одлуке о промени пакета мобилних услуга и прелазак код оператера Вип
Предлози допуне су усвојени и усвојен је следећи дневни ред:

Дневни ред:
1. Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 13. јануара 2017. године
2. Доношење одлуке о поништавању одлуке донете на седници УО и НО дана
13.1.2017. године под тачком 10
3. Сумирање послова одрађених током јануара и фебруара 2017. године
4. Додела награде „Мина Караџић“; договор око организације, програма, времена
одржавања
5. План рада ДШБС-а за 2017. годину; договор око прихватања задужења, праћење
и реализација активности
6. Обраћање подружницама ДШБС-а у РС: Рад Београдске подружнице; избор
координатора за подружнице
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7. Маркетинг Друштва; Сајт Друштва; Фејсбук профил Друштва; група на Фејсбуку
Школски библиотекари
8. Часопис „Школски библиотекар“
9. Обраћање Министарству просвете
10. Финансијско стање Друштва
11. Доношење одлуке о промени пакета мобилних услуга и прелазак код оператера
Вип
12. Текућа питања
Ток радног састанка:
1. тачка: Усвајање Записника са састанка УО и НО одржаног 13. јануара 2017. године
Предлог записника стављен је на гласање. За усвајање Записника са састанка УО и НО
одржаног 13. јануара 2017. године гласало је 5 чланова УО , а 1 члан (Слађана Галушка)
је била против.
2. тачка: Доношење одлуке о поништавању одлуке донете на седници УО и НО дана
13.1.2017. године под тачком 10
Пошто одлука донета на седници УО и НО Друштва дана 13.1.2017. године под тачком
10 дневног реда није у складу са Статутом ДШБС, о чему је било више речи на радном састанку
дана 6.3.2017. године, сада је дат предлог да се донесе одлука о поништају ове одлуке. За дати
предлог је било 5 гласова, а 1 глас је био уздржан.
Донета је следећа одлука:
Поништава се Одлука донета на седници УО и НО дана 13.1.2017. године под тачком 10
3. тачка: Сумирање послова одрађених током јануара и фебруара 2017. године
Председица је обавестила присутне о реализованим активностима у овом периоду:
- Састанак УО и НО Друштва 13. јануара 2017. године;
- Оформљен виртуелни простор на Гугл налогу под називом „ДШБС Документи“, за
који имају приступ председник и секретар Друштва, а с циљем чувања материјала
Друштва;
- Припремљена и предата документација за финансијски обрачун агенцији која води
финансијско пословање Друштва;
- Прибављен сертификат за електронски потпис код МУП-а;
- Састанак са председником и секретаром Библиотекарског друштва Србије; састанку
су присуствовали наши представници: Мира Меглић и Слађана Галушка.
- Обраћање председницима подружница
4. тачка: Додела награде „Мина Караџић“; договор око организације, програма, времена
одржавања
Светлана Аћимовић је изнела да је све што је испланирала за доделу награде „Мина
Караџић“ у Гроцкој спремно за реализацију, уколико се Друштво одлучи да то буде место
доделе награде. С. Аћимовић је спречена да даље присуствује састанку, те је напустила
састанак.
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Донета је одлука да Скупштина ДШБС и додела награде „Мина Караџић“ буду
реализоване у исто време, у другој половини априла, и по могућству у Народној библиотеци
Србије у Београду.
Преостало је да председница ступи у контакт са Народном библиотеком ради
одређивања тачног датума и да упути позив представницима Министарства на планиране
догађаје.
Мирјана Дендић је предложила следеће активности за реализацију на Скупштини:
предавања Весне Гошовић и Јелене Бабић, као и приказ драмских радионица које реализује
Наташа Стојиљковић.
О конкретној реализацији Скупштине и доделе награде „Мина Караџић“ чланови ће
донети одлуку накнадно, путем хенгаут састанка.
5. тачка: План рада ДШБС-а за 2017. годину; договор око прихватања задужења, праћење и
реализација активности
Није било предлога измене Плана рада за 2017. годину, датог у прилогу позива за
седницу, те је стављен на усвајање. За дати предлог гласали су свих 5 присутних чланова.
Донета је следећа одлука:
Доноси се План рада ДШБС-а за 2017. годину
6. тачка: Обраћање подружницама ДШБС-а у РС: Рад Београдске подружнице; избор
координатора за подружнице
Мира Меглић је изнела да је потребно одредити једну особу за координатора за
представнике подружница и предложила да то буде библиотекар Марко Ламбета, што је
усвојено са 5 гласова за. Марко Ламбета се претходно сложио са овим предлогом.
Донета је следећа одлука:
Марко Ламбета ће бити координатор за рад свих подружница Друштва
7. тачка: Маркетинг Друштва; сајт Друштва; фејсбук профил Друштва; група на фејсбуку
Школски библиотекари
Мира Меглић је изнела да је потребно боље ускладити проток информација за објаве
на различитим сервисима Друштва;
Слађана Галушка је изнела да нема добољно активности које би могле да буду
стављене на сајт Друштва;
Потребно је урадити флајер као позив за библиотекаре да постану чланови Друштва,
као и циркуларно писмо школама и школским библиотекарима.
8. тачка: Часопис „Школски библиотекар“
Мира Меглић је рекла да није у току са дешавањима око новог броја
часописа„“Школски библиотекар“. Маја Радоман је обећала да ће завршити овај број,
договориле су прилог који треба да буде посвећен десетогодишњици рада. Онда је звала
Слађана која тражи прилог о раду Друштва између две скупштине.
Слађана Галушка је рекла да Маја Радоман Цветићанин, уредник часописа „Школски
библиотекар“, због промене посла више није у могућности да обавља уређивање часописа, па
је о томе обавестила Слађану Галушку, техничког уредника часописа, и проследила јој
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материјале за број у припреми. Маријана Петровић је преузела улогу да доради прилоге за
рубрике који недостају. Потребно је додати извештај о раду у 2016. години и завршити
часопис.
Библиотекар Владимир Масло дао је предлог материјала за следећи број часописа.
9. тачка: Обраћање Министарству просвете
Изнето је да треба поновити допис који је већ упућен Министарству просвете и
проширити га у делу који се односи на нов Закон о основама система, што је предложио
Владимир Масло.
Заказан је састанак представника ДШБС у Министарству просвете за 29. март.
10. тачка: Финансијско стање Друштва
Председница М. Меглић нас је упознала са финансијским стањем Друштва; да има око
37.000,00 (тридесет и седам хиљада) динара на рачуну, да преба платити књиговођу, као и да
се код појединих уплата не види на изводу из ког града је извршилац уплате. До 20. марта је
уплаћено 37 чланарина.
11. тачка: Доношење одлуке о промени пакета мобилних услуга и прелазак код оператера
Вип
Предложено је да се промени пакет мобилних услуга и пређе код оператера Вип. Сви
присутни су гласали за овај предлог.
Донета је следећа одлука:
Променити пакет мобилних услуга и прећи код оператера Вип
12. тачка: Текућа питања
Председница је изнела следеће:
- потребно је извршити измене постојећег Правилника о додели награде „Мина
Караџић“ и одредити комисију;
- Завршни рачун Друштва је још увек на обради у АПР.
Састанак је завршен у 17:30 часова.
Записничар:
Јасмина Станков,
секретар ДШБС-а
Председник Друштва
Мира Меглић

жиро-рачун: 205-113229-95 Комерцијална банка а.д. Светогорска 42-44, Београд
ПИБ: 104730308 матични број: 17674544

