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Брoј: oј: ј: 6-1/20
Датум: 20.7.2020.г.
Б е о г рoј:  а д

ЗАПИСНИК

са Конститутивног састанка Управног и Надзорног одбора 
Друштва школских библиотекара Србије,

одржаног 20.7.2020.г, путем групног видео Viber chat-a, са почетком у 18.00 часова

Састанак je почео у 18.00 часова.
Састанку су прoј: исуствовали следећи чланови Упрoј: авног одборoј: а: Мирoј: јана Радовановић 
Пејовић (прoј: едседник), Ивана Ранковић, Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац, Маја Курoј: иџа, Бојана Тошић 
Ранковић и Слађана Марoј: ијанац (напустила састанак рoј: аније).
Одсутни чланови Упрoј: авног одборoј: а: Малина Жупањац.
Прoј: исутни чланови Надзорoј: ног одборoј: а: Наташа Марoј: ковић Атарoј: , Весна Филиповић 
Петрoј: овић (напустила састанак рoј: аније) и Наташа Стојиљковић.
Састанку је прoј: едседавала прoј: едседник Дрoј: уштва Мирoј: јана Радовановић Пејовић.
Записник води Маја Курoј: иџа, новоименовани секрoј: етарoј: .
Констатовано је да је састанак конститутивног карoј: актерoј: а и да постоји кворoј: ум за рoј: ад.
 
Прoј: едложен је и једногласно усвојен следећи дневни рoј: ед:

Дневни ред:
1. Конституисање новог сазива Упрoј: авног одборoј: а ДШБС
2. Усвајање записника са прoј: етходне седнице УО и НО, одрoј: жане 8.6.2020.г.  у 20.00 
часова, путем хенгаута
3. Изборoј:  потпрoј: едседника ДШБС
4. Изборoј:  секрoј: етарoј: а ДШБС
5. Изборoј:  овлашћеног лица за рoј: ад у Центрoј: алном рoј: егистрoј: у фактурoј: а
6. Изборoј:  урoј: едника сајта ДШБС
7. Изборoј:  овлашћеног лица за сајт ДШБС
8. Изборoј:  урoј: едника часописа „Школски библиотекарoј: ”
9. Изборoј:  прoј: едставника УО у Орoј: ганизационом одборoј: у „Читалића”
10. Дистрoј: ибуција уверoј: ења учесницима онлајн рoј: едовне годишње Скупштине ДШБС
11. Дистрoј: ибуција нагрoј: ада и диплома победника на Трoј: ећем литерoј: арoј: ном конкурoј: су „Лето 
без брoј: иге, прoј: оведи крoј: ај књиге“
12 Дистрoј: ибуција Прoј: ирoј: учника „Бајке у обрoј: азовању и васпитању”
13. Прoј: едлози за унапрoј: еђење рoј: ада ДШБС
14. Текућа питања.

ТОК САСТАНКА:
1. тачка: Конституисање новог сазива Управног одбора ДШБС
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На овогодишњој - прoј: вој онлајн Скупштини Дрoј: уштва школских 

библиотекарoј: а Срoј: бије, одрoј: жаној 1.7.2020, прoј: едлагањем и гласањем изабрoј: ани су нови 
чланови Упрoј: авног одборoј: а и нови прoј: едседник ДШБС.

Скупштина је изабрoј: ала 5 нових чланова УО: Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац, Мају Курoј: иџу, 
Бојану Тошић Ранковић, Слађану Марoј: јанац и Малину Жупањац, све у прoј: вом мандату 
од 1.7.2020, Ивану Ранковић (дрoј: уги мандат од 1.7.2020.) и Мирoј: јану Радовановић 
Пејовић за новог прoј: едседника ДШБС у прoј: вом мандату (од 1.7.2020). 

Чланови НО су: Весна Филиповић Петрoј: овић и Наташа Марoј: ковић Атарoј:  (прoј: ви 
мандат од 2019.) и Наташа Стојиљковић (дрoј: уги мандат од 2019).
 
2. тачка: Усвајање записника са претходне седнице УО и НО, одржане 8.6.2020.г, 
преко хенгаута

Записник је достављен као прoј: илог уз позив, рoј: азмотрoј: ен и стављен на гласање. За 
усвајање Записника са састанка УО и НО, одрoј: жаног 8.6.2020.г, гласали су сви чланови 
Упрoј: авног одборoј: а.

3. тачка: Избор потпредседника ДШБС
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, једногласно је донета 

ОДЛУКА
за потпрoј: едседника Дрoј: уштва изабрoј: ана је Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац. (Одлука 6-2/20)

4. тачка: Избор секретара ДШБС
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, једногласно је донета 

ОДЛУКА
за секрoј: етарoј: а Дрoј: уштва изабрoј: ана је Маја Курoј: иџа. (Одлука 6-3/20)

5. тачка: Избор овлашћеног лица за рад у Централном регистру фактура 
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, једногласно је донета 

ОДЛУКА
да је овлашћено лице за рoј: ад у Центрoј: алном рoј: егистрoј: у фактурoј: а Маја Курoј: иџа, 

секрoј: етарoј:  Дрoј: уштва. (Одлука 6-4/20)

6. тачка: Избор уредника сајта ДШБС
 Изборoј:  урoј: едника сајта ДШБС се одлаже како би се рoј: азмотрoј: ило у будућем 
перoј: иоду ко би од школских библиотекарoј: а могао да се посвети урoј: еђивању сајта ДШБС, 
а до тада урoј: едник сајта биће као и до сада прoј: едседница ДШБС. 

Прoј: едседница ДШБС Мирoј: јана Р. Пејовић обавестила је нове чланове УО да је 
администрoј: аторoј:  ФБ стрoј: анице ДШБС (са свога прoј: офила) бивша прoј: едседница Мирoј: а 
Меглић, која је овластила садашњу прoј: едседницу, па је и она (М. Р. Пејовић) 
администрoј: аторoј:  стрoј: анице. Такође објаснила да постоји и грoј: упа Школски библиотекарoј: и 
Срoј: бије, која се са око 500 чланова од марoј: та 2020, увећала на прoј: еко 800 чланова и да би 
школски библиотекарoј: и трoј: ебало да постављају сами своје активности јерoј:  на тај начин 
афирoј: мишу своју прoј: офесију. Један од администрoј: аторoј: а грoј: упе је Наташа Стоиљковић, 
чланица НО.

7. Избор овлашћеног лица за сајт ДШБС
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, једногласно је донета 

ОДЛУКА
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да је овлашћено лице техничко лице за сајт Јован Сандић, 

инфорoј: матичарoј:  из Новог Сада (Одлука 6-5/20), 
а администрoј: ативно овлашћено лице за сајт је као и до сада прoј: едседник ДШБС 

(Одлука 6-6/20). 

8. Избор уредника часописа „Школски библиотекар”
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, једногласно је донета 

ОДЛУКА
да је нови урoј: едник часописа „Школски библиотекарoј: ” Ана Дуковић, дипломирoј: ани 
филолог, школски библиотекарoј:  из Ужица. (Одлука 6-7/20)

9. Избор представника УО у Организационом одбору „Читалића”
На прoј: едлог прoј: едседнице ДШБС, једногласно је донета 

ОДЛУКА
да је прoј: едставник УО ДШБС у Орoј: ганизационом одборoј: у „Читалића” Ивана 

Ранковић. (Одлука 6-8/20)
Маја Радоман Цветичанин најавила је Смотрoј: у и Конферoј: енцију „Читалићи 2020“

у септембрoј: у 2020. (биле планирoј: ане за мај 2020.) и упутила позив на основу рoј: анијих 
договорoј: а. Прoј: едседница ДШБС прoј: ипрoј: емиће прoј: езентацију акције „Читајмо гласно“, али 
с обзирoј: ом на актуелну комплексну епидемиолошку ситуацију, нису донети никакви 
закључци у вези учествовања и одласка. 

10. Дистрибуција уверења учесницима онлајн редовне годишње Скупштине 
ДШБС

Ивана Ранковић, досадашњи секрoј: етарoј: , послаће мејлом свим школским 
библиотекарoј: има-учесницима онлајн рoј: едовне годишње Скупштине, одрoј: жане 1.7.2020, 
уверoј: ења за учешће у трoј: ајању од 8 сати стрoј: учног усаврoј: шавања.

11. Дистрибуција награда и диплома победника на Трећем литерарном конкурсу 
„Лето без бриге, проведи крај књиге“

Марoј: ко Ламбета, бивши прoј: едседник ДШБС, послао је дипломе и нагрoј: аде за 
нагрoј: ађене ученике у категорoј: ији срoј: едње школе, спонзорoј:  нагрoј: ада је била Издавачка кућа 
„Богуновић”. Код њега су одштампане дипломе и за ОШ, послаће дипломе за ОШ 
ономе ко буде слао нагрoј: аде за нагрoј: ађене ученике у категорoј: ији основне школе. Наташа 
Стојиљковић је саопштила да је договорoј: ено да она и Тања Маљоковић прoј: икупе 
прoј: еостале књиге од рoј: аније, допрoј: еме их у ОШ „Брoј: анко Радичевић“, Нови Беогрoј: ад, где 
ће изврoј: шити увид шта је прoј: еостало од књига за нагрoј: ађене ученике у категорoј: ији млађег 
и старoј: ијег узрoј: аста ОШ и орoј: ганизоваће слање књига. 

12 Дистрибуција Приручника „Бајке у образовању и васпитању”
Бивши прoј: едседник ДШБС Марoј: ко Ламбета послао је комплетан извештај 

МПНТР у вези објављивања и дистрoј: ибуције Прoј: ирoј: учника. Услед немогућности 
дистрoј: ибуције бесплатног прoј: имерoј: ка Прoј: ирoј: учника „Бајке у обрoј: азовању и васпитању”, у 
издању ДШБС, путем прoј: омоција и на рoј: едовној годишњој Скупштини ДШБС, због 
забрoј: ане окупљања узрoј: оковане епидемијом корoј: она вирoј: уса, Прoј: ирoј: учник ће члановима 
дрoј: уштва бити дитрoј: ибуирoј: ан путем мрoј: еже подрoј: ужница, стрoј: учних већа и актива ДШБС. 
Уколико се стекну услови, прoј: ва прoј: омоција Прoј: ирoј: учника биће орoј: ганизована у Беогрoј: аду, 
у дрoј: угој половини септембрoј: а.
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13. Предлози за унапређење рада ДШБС

Нови потпрoј: едседник ДШБС Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац започела је дискусију да су многи 
библиотекарoј: и били затечени ситуацијом епидемиолошке крoј: изе и ванрoј: едним стањем, да
је то била иницијална каписла јерoј:  су се окупили на ФБ грoј: упи Школски библиотекарoј: и 
Срoј: бије и тамо рoј: азмењивали инфорoј: мације, и да то трoј: еба искорoј: истити. Она би желела да 
нови УО пошаље порoј: уку свим школским библиотекарoј: има: „Нећете бити сами, ДШБС 
стоји иза вас“. Прoј: едложила је да се прoј: еко сајта остварoј: и и подрoј: шка колегама који тек 
почињу да рoј: аде. Такође је истакла да су колеге имале могућност да и на Скупштини 
дају прoј: едлоге и да је то урoј: адило четворoј: о школских библиотекарoј: а, што се може 
погледати у Записнику са Скупштине ДШБС од 1.7.2020. на сајту Дрoј: уштва.

Бојана Тошић Ранковић и Наташа Марoј: ковић Атарoј:  су рoј: екле да би трoј: ебало да се 
чланарoј: ина уврoј: сти у финансијски план библиотекарoј: а за сваку следећу школску годину, 
па је било говорoј: а о томе да библиотекарoј: и, посебно основних школа, углавном не 
изрoј: ађују финансијски план.

Свим члановима УО и НО је стало да ДШБС обухвати нове чланове, омасови 
се, прoј: ивуку, умрoј: еже и укључе у рoј: ад школски библиотекарoј: и ширoј: ом Срoј: бије и усвојен је 
ПРЕДЛОГ 
да се упути позив за прoј: иступ школских библиотекарoј: а Дрoј: уштву крoј: ајем августа или 
почетком септембрoј: а текуће године, као и током јануарoј: а следеће школске године и 
нагласити да се чланарoј: ина уплаћује на годишњем нивоу. Уколико услед неповољне 
епидемиолошке ситуације и онлајн одвијања наставе то не буде 2020/2021.  изводљиво,
онда позиве школским библиотекарoј: има трoј: еба упутити када се стекну услови или 
следеће календарoј: ске па школске године. 

Мирoј: јана Р. Пејовић прoј: едложила је такође да се упуте захвалнице библиотекама 
школа које су учествовале у трoј: ећој акцији „Читајмо гласно“ јерoј:  су многе колеге са 
одушевљењм прoј: ихватиле и рoј: еализовале ову акцију. С обзирoј: ом на то да се на 
прoј: иступачан начин прoј: омовише читање међу ученицима основних и срoј: едњих школа на 
националном нивоу, истакла је да је ово активност по којој ДШБС може бити 
прoј: епознатљиво јерoј:  је то једина национална кампања прoј: омоције читања. Сви прoј: исутни 
сложили су се са прoј: едлогом.

Мирoј: јана Р. Пејовић изјавила је да је прoј: илог на сајту ДШБС о прoј: епорoј: учивању 
дигиталних колекција књига ученицима и важним линковима за подрoј: шку учењу на 
даљину и прoј: епорoј: уком да школски библиотекарoј: и прoј: ужају и током ванрoј: едног стања 
несебично подрoј: шку обрoј: азовно-васпитном прoј: оцесу, ученицима, наставницима и 
рoј: одитељима, био показатељ поверoј: ења и да су ти прoј: илози ДШБС били сигурoј: ан и 
констрoј: уктиван ослонац у ванрoј: едним околностима за све нас, школске библиотекарoј: е 
услед пандемије Coј: vid-19. Делећи едукативне и културoј: не садрoј: жаје, школки 
библиотекарoј: и су се повезали и међусобно сарoј: ађивали с циљем да се прoј: ебрoј: оде и 
прoј: евазиђу тешка врoј: емена и тако су библиотекарoј: и дали свој допрoј: инос учењу на даљину 
делећи инфорoј: мације са заинтерoј: есованим корoј: исницима.  

Мирoј: јана Р. Пејовић прoј: едложила је да се члановима ДШБС упути позив да 
пошаљу по један прoј: имерoј:  добрoј: е прoј: аксе и да се тако офорoј: ми база прoј: имерoј: а добрoј: е прoј: аксе 
школских библиотекарoј: а. Потрoј: ебно је изрoј: адити одговарoј: ајући обрoј: азац како би 
постављени прoј: имерoј: и били једнообрoј: азни, офорoј: мити комисију за изборoј:  и евентуалне 
корoј: екције у прoј: ијави, и поставити их на сајт ДШБС да буду доступни. 

Истакла је да је веома важно стећи поверoј: ење и углед на основу свог рoј: ада, да се 
то односи, по њеном мишљењу, на појединце, школске библиотекарoј: е, али да важи и за 
Дрoј: уштво.
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Веб-локација: www.skolskibibliotekari.edu.rs
14. Текућа питања

Мирoј: јана Р. Пејовић је изјавила да је у току прoј: оцедурoј: а прoј: омене заступника 
Дрoј: уштва у Агенцији за прoј: иврoј: едне рoј: егистрoј: е, као и прoј: оцес прoј: омене овлашћеног лица у 
Комерoј: цијалној банци, те да је потрoј: ебно изрoј: адити нови печат Дрoј: уштва јерoј:  је старoј: и 
дотрoј: ајао и у банци није успела да печатирoј: а захтев. Такође је додала да је књиговођа 
обавестила да је и ДШБС у обавези да до 31.7.2020. године  у Упрoј: аву прoј: ихода у 
седишту пословања (адрoј: еса ДШБС је Есад-пашина 26, Беогрoј: ад, Вождовац ) прoј: еда 
обрoј: асце за 2019. и 2020. годину за утврoј: ђивање накнаде за заштиту и унапрoј: еђивање 
животне срoј: едине и да ће се она прoј: едати обрoј: асце у законском рoј: оку.

Ингрoј: ид Грoј: аорoј: ац је истакла, да по чл. 7 Статута ДШБС, Дрoј: уштво може имати 
почасне чланове и прoј: ијатеље и прoј: едложила да чланови УО ДШБС рoј: азмотрoј: е ко 
допрoј: иноси побољшању нашег положаја школског библиотекарoј: а и да УО може да 
прoј: едложи кандидате Скупштини, која додељује статус почасног члана или прoј: ијатеља 
Дрoј: уштва.  

Мирoј: јана Р. Пејовић је додала да би трoј: ебало рoј: аздвојити додељивање нагрoј: ада на 
конкурoј: сима и рoј: адни део Скупштине како би чланови Дрoј: уштва имали више могућности 
да учествују и рoј: азмене мишљења о важним питањима која се тичу положаја школског 
библиотекарoј: а у Срoј: бији.

Састанак је заврoј: шен у 19.30.

Записничарoј: 
Маја Курoј: иџа, секрoј: етарoј:  Дрoј: уштва
                                                                                                                                 Прoј: едседник Дрoј: уштва

 
Мирoј: јана Радовановић Пејовић
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