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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ
Брoј: 19-1/18
Датум: 15. 10. 2018.
Београд
ЗАПИСНИК
са састанка Управног и Надзорног одбора
Друштва школских библиотекара Србије,
одржаног 15. октобра 2018. године, са почетком у 20.00 часова,
путем хенгаута
Састанак je почео у 20.00 часова.
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета
(председник), Жељко Марчетић, Ивана Ранковић, Драгана Пешић Главашевић,
Мирјана Радовановић Пејовић и Јасмина Станков.
Одсутни чланови Управног одбора: Светлана Аћимовић
Присутни чланови Надзорног одбора: Слободанка Сундаћ.
Одсутни чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић и Наташа Стојиљковић.
Састанку је председавао председник Друштва, Марко Ламбета.
Записник води Јасмина Станков, секретар.
Председник је констатовао да постоји кворум за рад и одлучивање на састанку
Управног одбора.
Предложен је и једногласно усвојен следећи дневни ред:
Дневни ред:
1. Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 29. јуна 2018. године.
2. Сумирање послова одрађених у јулу, августу и септембру 2018. године.
3. Верификација одлука донетих електронском преписком током августа и септембра
2018. године:
3.1. Одлука Управног одбора о продужењу хостинг пакета и регистрације домена
за сајт Друштва код фирме „Плус Хостинг” из Новог Сада, на основу понуде
15332-289-50, у износу од 5840,00 динара (20. август).
3.2. Одлука Управног одбора о надокнади личних плаћања чланова Управног
одбора за путне трошкове, по спецификацији број 2/2018, у износу од 2.979
динара (20. август).
3.3. Одлука Управног одбора о плаћању услуге одржавања веб-домена у трајању од
једне године Центру за развој и примену науке, технологије и информатике, на
основу предрачуна 05/2018, у износу од 8.280 динара (29. август).
3.4. Одлука Управног одбора о потписивању Уговора о партнерству, договорен
дана 14.9.2018, између УГ „Читалићи”, са седиштем у ул. Шуматовачкој бр. 52,
18220 Алексинац, Република Србија, ПИБ 110888906, мат. бр. 28259859, које
заступа председник Маја Радоман Цветићанин и Друштва школских
библиотекара Србије, са седиштем у ул. Есад-пашиној бр. 26, 11000 Београд,
Република Србија, ПИБ 104730308, мат. бр. 17674544, које заступа председник
Марко Ламбета (15. септембар).
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Активности ДШБС-а у вези са Сајмом књига.
Књига „Бајке у образовању и васпитању”.
Ширење мреже подружница ДШБС-а.
Литерарни конкурс „Лето без бриге, проведи крај књиге”.
Објављивање Конкурса за награду „Мина Караџић”.
Доношење одлуке о плаћању путних трошкова реализаторима програма стручног
усавршавања и конкурса у организацији Друштва.
10. Текућа питања.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ТОК САСТАНКА:
1. тачка: Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 29. јуна
2018. године
Предлог Записника са састанка УО и НО од 29. јуна 2018. године, одржаног у
ОШ „Сава Шумановић” у Земуну, размотрен је путем електронске преписке, а такође
приложен и уз позив за текући састанак, као део радног материјала. Пошто није било
примедби, Записник је једногласно усвојен.
2. тачка: Сумирање послова одрађених у јулу, августу и септембру 2018. године
Сајт ДШБС
На сајт су постављени следећи чланци: 1. Први састанци подружница у 2018; 2.
Конститутивни састанaк Управног и Надзорног одбора; 3. Састанак Подружнице
Јужнобачког округа; 4. Семинар за школске библиотекаре Моравичког округа; 5. Други
састанак Радне групе за унапређивање рада школских библиотека; 6. Извештај са
Међународне смотре читалаштва „Читалићи 2018.”; 7. Допис Министарству
просвете, науке и технолошког развоја поводом нових Правилника; 8. Обраћање
репрезентативним синдикатима поводом нацрта платних група и разреда запослених
у јавним службама; 9. Протест против предлога Уредбе о платним групама и
разредима; 10. Дописи министру Младену Шарчевићу поводом предлога Уредбе о
платним групама и разредима, 11. Приговор Министарству државне управе и локалне
самоуправе на предлог Уредбе о платним групама и разредима и 12. Подршка нашег
Друштва колегама запосленим у библиотечко-информационој делатности.
Промоција ДШБС у писаним и електронским медијима
Чланак ,,Десанкине визије”, о раду школских библиотекара ОШ „Душан
Јерковић” из Ужица, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 6.9.2018.
Чланак ,,Разгледница из библиотеке”, о раду библиотекара основних школа
општине Гроцка, објављен је у ,,Просветном прегледу” од 13.9.2018.
Чланак о ужичким школским библиотекарима „Књиге су у моди”, објављен је у
ужичком часопису „Вести” од 28. 9. 2018.
Информација о неповољном положају школских библиотекара у предлогу Уредбе
о платним групама и разредима објављена је у готово свим писаним, електронским и
телевизијским медијима, а дужи чланак на ову тему објављен је у листу „Данас”.
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Подружнице ДШБС
15. 6. 2018. прослеђен је позив за завршну конференцију у оквиру пројекта
Читање медија.
26. 8. 2018. прослеђен је допис УО ДШБС који се односи на заштиту материјалносоцијалног положаја школских библиотекара и позив репрезентативних синдиката
просвете школским библиотекарима да се прикључе протесту просветних радника 31.
августа, поводом предлога Уредбе о платним групама и разредима.
13. 9. 2018. прослеђен је Приговор Министарству државне управе и локалне
самоуправе на предлог Уредбе о платним групама и разредима.
Школска библиотека: више од мобилног телефона, мање од државе
Почетком јула 2018. настављена је сарадња Друштва школских библиотекара
Србије са Новосадском новинарском школом и Библиотеком плус. То је био трећи по
реду сусрет у овој години у оквиру пројекта Дигитални погон, а представљао је Форум
професора, школских библиотекара, педагога и психолога, под називом Школска
библиотека: више од мобилног телефона, мање од државе. Као и на претходним
сусретима, током два дана, 3. и 4. јула, главна тема Форума биле су могућности
увођења медијске и информационе писмености у образовање према препорукама ЕУ.
Присуствовало је око 25 школских библиотекара, педагога, психолога и наставника, а
Форум је одржан у београдском ЕУ Инфо центру.
На самом почетку Форума, један од говорника који су отворили скуп и
поздравили присутне био је и председник ДШБС-а Марко Ламбета. Он је истакао
важност укључености школских библиотекара у пројекте који се тичу увођења
медијске и информационе писмености у образовање, јер школска библиотека
представља средиште школе и у њој се ученици могу најлакше и најбрже медијски и
информационо описменити. То су истакли и организатори Форума, пре свега проф. др
Дубравка Валић Недељковић, представница Новосадске новинарске школе, и Зоран
Хамовић, представник Библиотеке плус.
Гошћа Форума проф. др Весна Чопич из Љубљане објаснила је како су школске
библиотеке у Словенији прешле из маргине у центар и на који начин су се избориле за
жељени статус у систему образовања. Проф. др Александар Луј Тодоровић са
Универзитета уметности у Београду говорио је присутнима о медијској култури,
информационој писмености и информатичким вештинама.
Други дан Форума испуниле су презентације професора и школских
библиотекара основних и средњих школа, с темом Инфотека и капиларне промене у
образовању. Бојан Вуковић, директор XIII београдске гимназије, представио је
пројекат Интернест, Мирко Марковић, професор филозофије у Гимназији „Вук
Караџић” из Лознице, конкурс Филозофија у стрипу, Слађана Галушка,
библиотекарска ОШ „Свети Сава” из Београда, међупредметну сарадњу школских
библиотекара и наставника, а Весна Ивановић, библиотекарка ОШ „Миливоје
Боровић” из Мачката, апликацију Школска библиотека. На округлом столу – на коме
су учествовали др Маја Вукадиновић са Универзитета уметности у Београду, Биљана
Радосављевић из Педагошког друштва Србије и Зоран Хамовић – тема је била
Медијска култура и политика узора.
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Активности ДШБС-а поводом Правилника о изменама Правилника о
критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
средњег образовања и васпитања
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) послати су на
електронске адресе: министру просвете, науке и технолошког развоја др Младену
Шарчевићу, помоћнику министра за средње образовање и васпитање и образовање
одраслих Александру Пајићу и помоћници министра за предшколско и основно
образовање и васпитање Весни Недељковић.
Жељко Марчетић, заменик председника ДШБС, предао је Предлоге на
портирници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Молба Друштва за подршку библиотекарима средњих школа, уз приложене
предлоге ДШБС-а за измене и допуне Правилника и протесни допис БДС-а
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, послат је на и-мејл адресе
следећих институција: Национални просветни савет Републике Србије, Народна
библиотека Србије, Библиотека Матице српске, Градска библиотека у Новом Саду,
Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности Српске
академије наука и уметности, Војвођанска академија наука и уметности, Друштво за
српски језик и књижевност Србије, Савез учитеља Републике Србије, Катедра за
Библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, Синдикат
образовања Србије, Унија синдиката просветних радника Србије, Грански синдикат
просветних радника Србије „Независност” и Синдикат радника у просвети Србије.
Од свих струковних удружења и горе наведених институција, подршку ДШБС-у
су поводом нових Правилника пружили: Библиотекарско друштво Србије, слањем
протесног дописа Министарству просвете, науке и технолошког развоја и Унија
синдиката просветних радника Србије, слањем својих Примедби на Правилник истом
Министарству.
Будући да Друштво није добило одговор Министарства на допис, свим колегама
којима је доношењем наведених Правилника смањена радна норма, а које су се
обратиле за савет на и-мејл Друштва или телефонским путем на службени телефон
Друштва, сугерисано је да у најкраћем року упуте у име својих школа приговор
Министарству просвете, науке и технолошког развоја, на основу члана 14а Правилника
о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност
средњег образовања и васпитања, који гласи: „За признавање мањег или већег броја
извршилаца од броја утврђеног овим правилником, школа се обраћа Mинистарству,
ради добијања сагласности”.
Активности ДШБС-а поводом предлога Уредбе о платним групама и
разредима
Молба за заштиту права и интереса школских библиотекара и њиховог
материјално-социјалног положаја Друштва школских библиотекара Србије, поводом
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предлога Уредбе о платним групама и разредима, послата је на и-мејл адресе:
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Синдиката образовања Србије,
Уније синдиката просветних радника Србије, Гранског синдиката просветних радника
Србије „Независност” и Синдиката радника у просвети Србије, Одбору за образовање,
нaуку, тeхнoлoшки рaзвoj и инфoрмaтичкo друштво Народне скупштине Републике
Србије, Националном просветном савету, Катедри за Библиотекарство и информатику
Филолошког факултета у Београду и Катедри за Библиотекарство и информатику
Педагошког факултета у Сомбору и дневног листа „Данас”.
Жељко Марчетић је предао Молбу на портирници Министарства просвете, науке
и технолошког развоја.
На упућену молбу одговорили су следећи репрезентативни синдикати: Унија
синдиката просветних радника Србије, Грански синдикат просветних радника Србије
„Независност” и Синдикат радника у просвети Србије, који су истакли да ће се у
разговорима са надлежним Министарствима залагати да школски библиотекари, као и
други стручни сарадници, заузму исти положај у платним групама и разредима као и
професори. Наведени синдикати су упутили позив школским библиотекарима на
протест „Правда испред пара”, 31. 8. 2018, са почетком у 12.00, испред Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, како бисмо заједнички извршили притисак на
ресорна министарства ради постизања заједничког циља – праведних платних група и
разреда за све просветне раднике.
Приговор ДШБС-а на предлог Уредбе о платним групама и разредима запослених
у јавним службама послат је на и-мејл адресе Министарства државне управе и локалне
самоуправе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Жељко Марчетић је предао Приговор на портирници Министарства државне
управе и локалне самоуправе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Поред
репрезентативних
синдиката
просвете,
подршку
школским
библиотекарима, поводом предлога Уредбе о платним групама и разредима запослених
у јавним службама, пружила су следећа струковна удружења: Библиотекарско друштво
Србије и Форум средњих стручних школа, као и велики број електронских, писаних и
телевизијских медија.
Заједничким притиском свих наведених чинилаца на релевантна министарства,
школски библиотекари су у предлогу Уредбе о платним групама и разредима сврстани
у VIII платну групу, заједно са предметним наставницима (без разредног
старешинства) и осталим стручним сарадницима.
Уговор о партнерству са Читалићима.
14. 9. 2018. потписан је уговор о сарадњи са УГ „Читалићи”, који подразумева
међусобну сарадњу и промоцију, без финансијских обавеза ДШБС-а према пројекту.
Форум БДС „Нове платне групе и разреди у култури”
Председник ДШБС-а Марко Ламбета присуствовао је Форуму БДС „Нове платне
групе и разреди у култури”, који је одржан у Библиотеци шабачкој, у среду 26.
септембра 2018. године.

жиро-рачун: 205-113229-95

Комерцијална банка а.д.

ПИБ: 104730308

Светогорска 42–44, Београд

матични број: 17674544

5

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

Циљ Форума био је да се библиотечкој заједници Србије пренесу валидне
информације о актуелним законским изменама и увођењу платних разреда у јавном
сектору, чија се пуна примена очекује од јануара 2019. године.
Присутнима су се обратили: Јелена Подгорац Јовановић, директорка Библиотеке
шабачке, др Богдан Трифуновић, председник БДС-а, Драгана Ђорђевић, председница
Самосталног синдиката културе Србије и Драгана Милуновић, заменица директора
Народне библиотеке Србије.
У разговору са Богданом Трифуновићем, председник ДШБС-а је пренео искуства
школских библиотекара у борби за праведне платне разреде.
Друга редовна Скупштина Националне асоцијације родитеља и наставника
Србије (НАРНС)
Потпредседник ДШБС-а Жељко Марчетић присуствовао је Другој редовној
Скупштини Националне асоцијације родитеља и наставника Србије (НАРНС), која је
одржана у петак 21. 9. 2018. у хотелу „Тулип Ин” на Новом Београду. На Скупштину
су позвани представници струковних удружења, удружења грађана и сл. које НАРНС
препознаје као организације које деле њена уверења и којима су представљене
вредности, мисија и визија НАРНС-а.
Пријем нових чланова је планиран на ванредној Скупштини НАРНС-а, у
наредних неколико месеци, вероватно до краја 2018. Став Управног одбора ДШБС-а је
да би пуноправно чланство нашег Друштва у овој организацији било од велике користи
за Друштво.
3. тачка: Верификација одлука донетих електронском преписком током августа и
септембра 2018. године:
3.1. Одлука Управног одбора о продужењу хостинг пакета и регистрације домена за
сајт Друштва код фирме „Плус Хостинг” из Новог Сада, на основу понуде 15332289-50, у износу од 5840,00 динара (20. август).
3.2. Одлука Управног одбора о надокнади личних плаћања чланова Управног одбора
за путне трошкове, по спецификацији број 2/2018, у износу од 2979 динара (20.
август).
3.3. Одлука Управног одбора о плаћању услуге одржавања веб-домена у трајању од
једне године Центру за развој и примену науке, технологије и информатике, на
основу предрачуна 05/2018, у износу од 8280 динара (29. август).
3.4. Одлука Управног одбора о потписивању Уговора о партнерству, договорен дана
14.9.2018, између УГ „Читалићи”, са седиштем у ул. Шуматовачкој бр. 52, 18220
Алексинац, Република Србија, ПИБ 110888906, мат. бр. 28259859, које заступа
председник Маја Радоман Цветићанин и Друштва школских библиотекара
Србије, са седиштем у ул. Есад-пашиној бр. 26, 11000 Београд, Република Србија,
ПИБ 104730308, мат. бр. 17674544, које заступа председник Марко Ламбета (15.
септембар).
На састанку су једногласно верификоване све одлуке донете у електронској
преписци током августа и септембра 2018. године.
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4. тачка: Активности ДШБС-а у вези са Сајмом књига
Одлуком Одбора 63. Међународног београдског сајма књига који ће се одржати
oд 21. до 28. октобра 2018. године на Београдском сајму, библиотекарима ће бити
одобрен бесплатан улаз.
Захваљујући љубазности и гостопримству Библиотекарског друштва Србије и
његовог председника др Богдана Трифуновића, Друштво школских библиотекара
Србије ће одржати Трибину школских библиотекара у оквиру пројекта „Књиге повезују
људе”, на заједничком штанду Амбасаде САД и Библиотекарског друштва Србије, на
предстојећем 63. Сајму књига у Београду.
Као допринос једној од тема, чијој промоцији је у пројекту „Књиге повезују
људе” посвећена посебна пажња: Библиотеке и УН Циљеви одрживог развоја (УН
агенда 2030), Друштво школских библиотекара Србије је припремило следећа
предавања:
1.
Из перспективе школског библиотекара: У сусрет циљевима УН агенде 2030,
учествују: Мирјана Радовановић Пејовић, Ана Дуковић и Јелена Недић;
2.
Родна перспектива у реформи образовања, учествује: Вера Копицл;
3.
Женско писмо у народној књижевности, учествује: Бранка Алимпијевић.
Трибина ће се одржати у Хали 4, у четвртак 25. октобра, у периоду 15.00–17.00
часова. Марко Ламбета ће урадити пригодне плакате, флајере и беџеве ДШБС-а.
5. тачка: Књига „Бајке у образовању и васпитању”
Бранка Алимпијевић, библиотекарка ОШ „Никола Тесла” из Винче, предложила
је председнику Друштва да ДШБС буде издавач књиге коју припрема, под називом
„Бајке у образовању и васпитању”. Управни одбор ДШБС једногласно се сложио са
предлогом.
6. тачка: Ширење мреже подружница ДШБС-а
Договорено је да Мирјана Радовановић Пејовић, координаторка подружница
ДШБС-а, уложи напор за покретање подружнице у Чачку, Драгана Пешић Главашевић
у Нишу, а Марко Ламбета у обреновачкој општини.
7. тачка: Литерарни конкурс „Лето без бриге проведи крај књиге”
Будући да је 15. септембра истекао рок за слање радова за Литерарни конкурс
„Лето без бриге, проведи крај књиге”, Ивана Ранковић је урадила шифровање радова, а
Драгана Пешић Главашевић је преузела на себе дужност да формира жири који ће
прегледати и оценити приспеле радове.
8. тачка: Објављивање Конкурса за награду „Мина Караџић”
На основу члана 31. Статута ДШБС-а једногласно је донета:
ОДЛУКА
О расписивању Конкурса „Мина Караџић” за 2018.
Рок за пријаву кандидата је закључно са 15.12. 2018. године.
Комисију чине: Тања Маљоковић, Жељко Марчетић и Славица Петровић.
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Датум објаве резултата: 31.12.2018.
Уручење награде ће бити на Скупштини ДШБС-а у марту 2019. године.
Пропозиције Конкурса дефинисане су Правилником о додели награде „Мина
Караџић”.
9. тачка: Доношење одлуке о исплати путних трошкова предавачима на
догађајима у организацији Друштва
Једногласно је донета:
ОДЛУКА
О исплати путних трошкова реализаторима програма стручног усавршавања и
конкурса у организацији ДШБС-а.
10. тачка: Текућа питања
Договорено је да се репрезентативним синдикатима просвете доделе захвалнице
за подршку у борби за праведно место школских библиотекара у платним групама и
разредима запослених у јавном сектору. Ивана Ранковић је предложила да се
захвалнице представницима синдиката доделе на редовној годишњој скупштини
Друштва.
ДШБС ће, кроз промоције на састанцима и активима подружница,
популарисати наставно средство које обрађује Други српски устанак у форми стрипа
„Ево мене, ето вас”, које је Завод за унапређење образовања и васпитања одобрио као
додатно наставно средство. Историјски стрип, који је у потпуности заснован на
историјској грађи, омогућава ученицима основних и средњих школа да повежу
градиво, кроз корелацију више наставних предмета: историје, ликовне културе и
српског језика.
Састанак је завршен у 22.00.
Записничар:
Јасмина Станков
Председник Друштва
Марко Ламбета
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