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ДРУШТВО ШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА СРБИЈЕ  

Број: 4-1/18  

Датум: 10. април 2018. године  

Б е о г р а д 

 
 
 

ЗАПИСНИК 
 

са састанка Управног и Надзорног одбора 

Друштва школских библиотекара Србије одржаног 9. априла 2018. године, 

преко хенгаута, са почетком у 20.00 часова 
 

 
Састанку су присуствовали следећи чланови Управног одбора: Марко Ламбета 

(потпредседник), Жељко Марчетић, Јасмина Станков, Мирјана Радовановић Пејовић и 

Светлана Аћимовић. 

Одсутних чланова Управног одбора није било. 

Присутни чланови Надзорног одбора: Тања Маљоковић и Наташа Стојиљковић. 

Одсутни чланови Надзорног одбора: Слободанка Сундаћ. 

Састанак је почео у 20.00 часова путем хенгаута. 

Састанку је председавао потпредседник Друштва, Марко Ламбета. 

Констатовао је да су сви добили радни материјал са предлогом Дневног реда и да 

постоји кворум за одлучивање. 

Предложени Дневни ред је усвојен. 

 

Дневни ред:  
1. Усвајање Записника са претходне седнице УО и НО, одржане 28. фебруара 2018. 

2. Сумирање послова одрађених у марту 2018. године. 

3. Верификација одлука донетих електронском преписком током марта 2018. године:  

3.1. Одлука УО да административно лице које ће бити задужено и овлашћено за 

контакт са трезором буде Мира Меглић (7–8. март). 

3.2. Одлука УО о прикључењу хуманитарној акцији „Књигом у болнице” Секције 

за уметност, културу и хуманост Српског лекарског друштва (19–20. март). 

3.3. Одлука УО о Потврдама за реализацију и присуствовање програмима 

стручног усавршавања у установи (19–20. март). 

4. Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС. 

5. Текућа питања. 
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ТОК САСТАНКА: 

 
1. Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 28. фебруара 2018. године  

 
Пошто није било примедби на предложени Записник, стављен је на гласање. За 

усвајање Записника са састанка УО и НО, одржаног 28. фебруара 2018. године, гласали 
су сви присутни чланови УО. 

 

2. Сумирање послова одрађених у марту 2018. године 
 

Сајт ДШБС 

На сајт су постављени следеће вести: 1. Акредитована трибина „Библиотечка 

пракса у школи” у Ужицу, која је потом линкована на Фејсбук страну Друштва; 2. 

Tрибина „Читалићи на Вуковом путу”, која је потом линкована на Фејсбук страну 

Друштва; 3. Обновљена Подружница Средњобанатског округа и 4. Одржана трибина 

„Читалићи на Вуковом путу”, која је потом линкована на Фејсбук страну Друштва. 

27. 3. 2018. на сајт је постављен девети број часописа ДШБС Школски 

библиотекар. 

 

Промоција ДШБС у писаним и електронским медијима 

14. 3. 2018. у часопису Ужичка недеља објављен је чланак Мирјане Радовановић 

Пејовић и Ане Дуковић Активна улога школског библиотекара у 21. веку, који 

промовише  ДШБС и рад школских библиотекара. 

15. 3. 2018. Просветни преглед, у рубрици Дежурно око, објавио је више 

прилога школских библиотекара о часовима читања широм Србије.  

26. 3. 2018. на сајту Zrenjaninski.com објављена је вест Друштво школских 

библиотекара обновило подружницу. 

 29. 3. 2018. у Просветном прегледу објављен је чланак Мирјане Радовановић 

Пејовић о раду ДШБС Како се снаћи у океану информација. 

 

Подружнице ДШБС 

5. 3. 2018. прослеђена је информација о Фото-конкурсу Разгледница из школске 

библиотеке. 

16. 3. 2018. прослеђена је информација свим председницима подружница да 

доставе Извештаје о раду подружница Друштва школских библиотекара Србије за 

2017. годину, на основу којих ће бити састављен свеобухватан заједнички извештај о 

раду свих активних подружница. 

 

Обновљена Подружница Средњобанатског округа 

 

Подружница Друштва школских библиотекара Србије за Средњобанатски округ 

основана је на Оснивачкој скупштини у Зрењанину 16. марта 2007. године. Активно је 

радила пар година, а онда је  престала са радом. 

У петак 23. марта 2018. у Градској народној библиотеци „Жарко Зрењанин” у 

Зрењанину, на редовном састанку Актива школских библиотекара округа, у 

организацији Матичне службе градске библиотеке, Јасмина Станков, члан Управног 
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одбора ДШБС, изнела је иницијативу да се поново покрене рад Подружнице, што је 

наишло на одобравање међу школским библиотекарима, али и на подршку колега из 

градске библиотеке, који су изразили велику спремност за будућу сарадњу. Предлог је 

усвојен oд стране 30 присутних колегиница и колега. 

За председника Подружнице изабрана је Мирјана Радовановић, библиотекар из 

ОШ „Жарко Зрењанин” у Зрењанину, као и координатори Подружнице по општинама. 

Након договора о будућем раду, присутни библиотекари имали су прилику да 

учествују у креативној радионици „Кад књиге оживе” ауторке Наташе Стојиљковић, 

гошће из Београда, иначе председнице Надзорног одбора ДШБС. 

 

Oбележавање Међународног дана матерњег језика 

На и-мејл Друштва dsbskovcezic@gmail.com стигло је 200 прилога за акцију 

гласног читања, које је послало више од 140 колега широм Србије. 

Весна Ивановић је завршила свој део посла око сређивања прилога 

(обједињавање свих пристиглих прилога, коресподенција са колегама, прављење фото-

албума...), остало је да Драгана Пешић Главашевић уреди текст за објављивање на сајту 

Друштва. 

Наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке” 

За Наградни фото-конкурс „Разгледница из школске библиотеке” на и-мејл 

Друштва dsbsrazglednica@gmail.com стигло је 356 радова, које су слали како колеге 

школски библиотекари и наставници, тако и сами ученици. 

Жељко Марчетић је разврстао све радове по категоријама и израдио Ексел 

табелу за оцењивање. 

Због великог броја пристиглих радова Mихаило Симовић, председник жирија, 

најпре ће направити селекцију радова који ће бити презентовани на изложби, а потом 

ће чланови жирија приступити оцењивању селектованих фотографија. 

Националне консултације: Модел системског решења за увођење медијске 

писмености у школе 

Наташа Стојиљковић је присуствовала састанку Националне консултације: 

Модел системског решења за увођење медијске писмености у школе 15. марта,  као 

представник Друштва. 

Скупу је присуствовало петнаестак представника разних институција и 

удружења: ЗУОВ-а, ОЕБС-а, Факултета политичких наука, Јавног сервиса (новинарка 

РТС-а), Новосадске новинарске школе, Библиотеке плус, Друштва школских 

библиотекара Србије и др. 

Националне консултације представљају полазну тачку у реализацији пројекта 

Дигитални погон, чији је основни циљ увођење праксе медијске и информационе 

писмености у постојеће системе основног и средњег образовања у Србији, као облика 

функционалне писмености грађана и грађанки у демократском друштву 21. века. 

Пројекат ће трајати три године, а кључне активности биће: трансформисање школских 

библиотека у инфотеке (било је помена да је овај назив споран), стручно усавршавање 

наставника и професора у основним и средњим школама Србије, као и креативан 

практичан рад са ученицима школа који ће објединити све претходне активности. 
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Оно на шта се посебно указивало јесте да је експанзија мултимедија и дигиталне 

технологије довела до промене начина на који комуницирамо у друштву, а самим тим 

утицала је и на начине којима у друштву функционишемо, учимо и радимо. Да би све 

ове потребе биле задовољене у складу са 21. веком, потребно је прилагодити начине и 

приступе у образовању тако да одговарају потребама данашњих нет генерација. 

Новосадска новинарска школа и Удружење Библиотека плус препознати су као 

организације цивилног друштва које се баве медијским описмењавањем просветних 

радника и библиотекара последњих десет година. До сада је кроз ове акредитоване 

семинаре стручног усавршавања едуковано више од 400 просветних радника. Пројекат 

Дигитални погон подржала је Делегација Европске Уније. 

У оквиру овог пројекта школске библиотеке су препознате као најважнији 

носиоци пројекта, односно места где треба да започне реформа школства. Биће 

укључено 20 школских библиотека које буду желеле да учествују у програму. Током 

лета ће бити организовани кампови за ученике и библиотекаре, где ће они имати 

прилику да заједно примењују у пракси оно што науче у библиотеци. 

Од 1. септембра 2018. у средње школе биће, у оквиру реформе образовања, 

уведено шест нових факултативних предмета, од којих ће ученици бирати два. Један од 

њих биће Језик, медији и култура, за шта ће ученицима библиотека бити велика 

подршка. 

Овај скуп је био информативан, с циљем да се евентуални учесници у пројекту 

упознају и обавесте о његовим циљевима. 

Наташа је искористила прилику да објасни изнова зашто су школски 

библиотекари запали у овакву незавидну ситуацију, да помене иницијативу 

Министарства под називом Отворена библиотека и шта би евентуално она могла да 

значи, да истакне да је Друштво вољно и спремно да сарађује са струковним и другим 

удружењима и сл. 

 

Пријава ДШБС у централни регистар фактура 

Будући да је изашла нова уредба, која се примењује од 1. марта 2018. године, а 

по којој не може бити исплаћен ниједан рачун, док се не пријави преко трезора, што се 

односи на плаћања које треба да изврши ДШБС, али и на све уплате/чланарине на 

рачун Друштва, било је потребно да Друштво поднесе Захтев за регистрацију  Управи 

за трезор, са подацима овлашћеног лица. 

Мира Меглић, на основу Одлуке УО да она буде административно лице које ће 

бити задужено и овлашћено за контакт са трезором, предала је потребну документацију 

Управи за трезор и Друштво је регистровано у централни регистар фактура. 

 

Часопис „Школски библиотекар” 

Он-лајн часопис нашег Друштва „Школски библиотекар”, који због разних 

проблема техничке и кадровске природе није излазио више од две године, објављен је 

на сајту Друштва 27. 3. 2018. 

Часопис је уредила Маја Радоман Цветићанин, технички уредници били су 

Марко Ламбета и Јован Сандић, лектор Марко Ламбета, а чланови редакције: Маја 

Радоман Цветићанин, Марко Ламбета, Маријана Петровић, Мира Меглић, Мирјана 

Радовановић Пејовић и Весна Ивановић.  
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3. Верификација одлука донетих електронском преписком током марта 2018. године   
3.1. Одлука УО да административно лице које ће бити задужено и 
овлашћено за контакт са трезором буде Мира Меглић (7–8. март). 
 
Једногласно је верификована  

ОДЛУКА 

Административно лице задужено и овлашћено за контакт са трезором је Мира Меглић 
  

3.2. Одлука УО о прикључењу хуманитарној акцији „Књигом у болнице” Секције за 

уметност, културу и хуманост Српског лекарског друштва (19–20. март). 

Ружица Николић, координаторка подружнице Јужнобанатског округа, 

проследила је информацију да је Секција за уметност, културу и хуманост Српског 

лекарског друштва покренула акцију Књигом у болнице. 

Светлана Аћимовић је предложила да подржимо акцију тиме што ћемо 

обавестити све чланове да се активно укључе и да у својим школама спроведу акцију 

прикупљања књига за децу која се налазе на лечењу.  

Ружица често комуницира са секретаром Секције др Славицом Жижић 

Борјановић електронском поштом, па ће детаљи акције бити са њом договорени. 

 

Једногласно је верификована  

ОДЛУКА 

Прикључити се хуманитарној акцији „Књигом у болнице” Секције за уметност, 

културу и хуманост Српског лекарског друштва 

 

3.3. Одлука УО о Потврдама за реализацију и присуствовање програмима стручног 

усавршавања. 

 

Једногласно је верификована  

ОДЛУКА 

Друштво школских библиотекара Србије додељује Потврде за реализацију и похађање 

стручног усавршавања које запослени предузима у складу са личним планом 

професионалног развоја („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015, 3/2016, 73/2016 и 80/2016, члан 

4, тачка 5). 

Потврде се издају присутним учесницима за онолики број сати колико је стручно 

усавршавање у установи трајало. 

Организаторима предавања, трибина, радионица и сл., представницима ДШБС-а, 

додељује се осам сати стручног усавршавања у оквиру личних развојних активности. 

 

4. Припрема за редовну годишњу Скупштину ДШБС-а 

Једногласно је донета  

ОДЛУКА 

Редовна годишња Скупштина ДШБС-а одржаће се 27. априла 2018. године, са 

почетком у 11.00 часова, у ОШ „Дринка Павловић” у Београду 

 

Договорен је следећи програм: 

Свечани део Скупштине: 1. пријава учесника; 2. поздравна реч потпредседника 



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 

      

ДШБС-а; 3. гостујући предавачи; 4. додела награде „Мина Караџић”; 5. додела награда 

учесницима Фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке”; 6. изложба 

фотографија са Фото-конкурса „Разгледница из школске библиотеке” (у паузи између 

Свечаног и Радног дела Скупштине). 

Радни део Скупштине: 1. отварање Скупштине и избор радних тела; 2. усвајање 

Дневног реда; 3. разматрање и усвајање Извештаја о раду ДШБС за 2017. годину; 4. 

разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину; 5. усвајање Плана рада 

и Финансијског плана ДШБС-а за 2018. годину; 6. Извештај НО; 7. разрешење и избор 

нових чланова УО и НО Друштва; 8. разрешење и избор новог председника Друштва; 9. 

измене и допуне Статута; 10.  измене и допуне Правилника о додели награде „Мина 

Караџић” и 11. текућа питања и предлози. 

Потребно је са рачуна Друштва издвојити финансијска средства за доделу 

награде „Мина Караџић” и израду фотографија са Фото-конкурса „Разгледница из 

школске библиотеке”. 

Стога су једногласно донете следеће одлуке: 

ОДЛУКА 

Мира Меглић, која је по Статуту Друштва једина овлашћена да потписује налоге за 

финансијско пословање, треба да подигне 10.000,00 динара са рачуна Друштва, на име 

новчане награде добитнику Награде „Мина Караџић” 

ОДЛУКА 

Мира Меглић, која је по Статуту Друштва једина овлашћена да потписује налоге за 

финансијско пословање, треба да уплати 3.385,00 динара са рачуна Друштва, на име 

накнаде за штампање фотографија, диплома и захвалница за Наградни фото-конкурс 

„Разгледница из школске библиотеке”, штампарији Copy Shop PR 

 

Путне трошкове чланова УО и НО за долазак на Скупштину сносиће њихове 

школе, а трошкове репрезентације за Скупштину школа-домаћин. 

Договорено је да чланови УО, који су у могућности, замоле поједине издаваче 

да донирају књиге за награђивање добитника награде „Мина Караџић”. 

 

5. Текућа питања 

 

Секретар Друштва је изнела податак да је последњи издат извод банке бр. 29, од 

5. 4. 2018. године и да је стање на рачуну 80.660,17 динара. 

 

Састанак је завршен у 21.30.       

 

 

Записничар:                                                                                                                                                                    

Јасмина Станков,  секретар ДШБС-а                                                                                                                                                                                                                                                                        

   Потпредседник Друштва: 

        Марко Ламбета 


